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مدیر مسئول : مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان
* برای اشتراک مجله به ما 

تلفن  ویابا آدرس زیرمکاتبه 
کنید:

Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455

Westwood, MA 02090

* حق اشتراک سالیانه 50 دالرفقط 
برای داخل آمریکاست و برای خارج 
ازآمریکا، اشتراک یکسال 50 دالر 
باضافه  هزینه پُست است. برای 

کسب اطالعات بیشتر  با تلفن زیر  
ازساعت 9صبح تا 12 ظهر به وقت 

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

* لطفا مقاالت خودرا به 
فارسی تایپ کرده وبه یکی از 

آدرسهای زیر ایمیل کنید:

azadimagazine@aol.com
azadi@parsmassmedia.org

*  آرشیو مجله برروی سایت 
زیر برای همگان قابل دسترس 

است:
www.parsmassmedia.org

*لطفا چک حق اشتراک خودرا 
pars  mass media  پیشاپیش  دروجه

به آدرس صندوق پستی مجله ارسال 
بفرمائید

* زمانی که مدت اشتراک 
به پایان میرسد لطفًا نسبت 
به تمدید آن اقدام فرمائید 

وگرنه ممکن است ارسال 
مجله برای شما قطع شود.
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 توفان »هاروی«از جمعه 25 اوت    
و  تگزاس  شرقی  جنوب  سراسر 
ازروز چهارشنبه 29 اوت لوییزیانارا 
مورد حمله بی سابقه قراردادو تا 
این لحظه که عصرچهارشنبه 29 
می  را  یادداشت  واین  است  اوت 
نویسم حدود 22 نفر با سیل بنیان 
کن  جان خودرا ازدست داده اند 
خانمان  بی  نفر  از 32000  بیش  و 
شده اند.ودر پناهگاه ها درانتظار 
هستند. طبیعت  خشم  پایان 
بینی می کنند که اوضاع  وپیش 
هم  بدترازاین  آینده  دوروز  در 
خواهد شد.گفته می شود درطول 
توفانی  چنین  گذشته  سال   50
 . در تکزاش سابقه نداشته است 
 ، تاریخ  درطول  معتقدند  وبرخی 
این، فاجعه بارترین توفانی است 
که هوستون  تکزاس و نقاط مجاور 

آن را درهم نوردیده است 
از یکی دوروز قبل از وقوع توفان 
دولت ترامپ با تشکیل جلساتی  
تا  بود  کرده  مدونی  ریزی  برنامه 
بتواند بموقع بکمک مردم برود و 

اولویت  حفظ جان مردم بود.
که  ای  بودجه   روز  سه  درظرف 
برای کمک های نخستین تصویب 
شده بود به حساب دولت تکزاس 
به  سفر  با  ترامپ  و  شد  واریز 
مریکا   اول  بانوی  بهمراه  تکزاس 
به مردم وعده داد که هرچه زودتر 
خانه هایشان بهتر از پیش ساخته 
خواهد شد.مردم تکزاس  استقبال 
بعمل  مالنیا   و  ترامپ  از  شایانی 
سی  که  زشتی  کار  اما   . آوردند 
انجام  دیگر  های  رسانه  و  ان  ان 
دادند  طبق معمول انتقادهای بیجا

 و مغرضانه از ترامپ بود که : چرا 
رئیس جمهوری سرمردم را روی 
شانه های خود نگذاشته و آنهارا 
دلداری نداده است . ومقایسه می 
کردند که سال گذشته اوباما مردم 
را بغل کرده و با آنها اشک ریخته 
است .  ) که البته هیچکس گریه 
اوبامارا ندیده است(این گزارشها 
خشم بسیاری از توفان زده هارا 
و  جمهوریخواهان  طرفدار  که 
وزنی  برانگیخت  هستند  ترامپ 
که در مقابل  دوربین سی ان ان 
می  سئوال  وازاو  بود  قرارگرفته 
شد : حال که خانه و زندگیت را 
احساسی  چه  ای  داده  ازدست 
داری ؟  برآشفته شد و به خبرنگار 
تا   : گفت  پرخاش  با  ان  ان  سی 
حاال کجا بودی ؟ دوربینت را توی 
صورت من گرفتی که ازمن بپرسی 

چه احساسی دارم ؟ 
انتقادرسانه ها از ترامپ کار امروز 
ودیروز نیست . از نخستین لحظه  
که او سوگند ریاست جمهوری را 
ادا کرد تا امروز هرچه گفته و هرچه 
ها رسانه  انتقاد  مورد  داده  انجام 

هائی  رسانه   . است  گرفته  قرار   
سوی  از  نمایندگی  هیچ  که 
درآمد  بفکر  وتنها  ندارند  مردم 
بیشتر  از هر منبعی که بتوانند ،  
هستند. این روزها که جان مردم  
حداقل  است   خطر  در  تکزاس 
توانستند   می  ترامپ  مخالفین 
برای خود  ای  آتش بس یکطرفه 
دولت  بگذارند  و  کنند   اعالم 
وظیفه ای که درقبال مردم دارد 
اگر  دهد.  انجام  احسن  نحو  به 
ترامپ مردم سیلزده را درآغوش 
نگرفته  مورد انتقاد قرار می گیرد 
واگرهم مردم را درآغوش گرفته 
 . انتقاد قرار می گرفت  بود مورد 
مأموریت دارند  ترامپ   مخالفین 
انتقادهای  به  درهرشرایطی  
گوشه  در  دهند.  ادامه  خود 
وکنار مملکت هررور به بهانه ای

می  براه  ترامپ  ضد  تظاهرات 
اندازند. هرعمل ترامپ را زیرذره 
بین قرار می دهندو میگویند چرا از 
تظاهرکنندگان انتقاد نکرده و چرا 
از بعضی گروهها زیاد انتقادکرده و 
... و... این انتقادها  بجائی رسیده 
که مردم آمریکارا  رفته رفته به 
سرحد جنون می کشاند. مردم را 
عصبانی می کند . حتی بسیاری از 
مخالفین ترامپ راهم عصبانی می 
کند. میلیونرهائی که برای برگزاری 
سرمایه  ترامپ  علیه  تظاهرات 
همه  که  اکنون  اند  کرده  گذاری 
مردم آمریکا به جمع آوری کمک 
تکزاس  سیلزدگان  بنفع  مالی 
بکدام  نیست   معلوم  هستند  
تظاهراتی  اند.  خزیده  ای  گوشه 
که اخیرا درخیابانهای  ویرجینا ، 
بوستن و سانفرانسیسکو صورت 

یک  چهره  ترین  زشت  گرفت  
را  افتاده  عقب  بسیار  جامعه 
لی   رابرت  مجسمه  کرد.  مجسم 
آمریکارا  تاریخ  قهرمانان  از  یکی 
از خبرنگاران  بزیر کشیدند. یکی 
رسانه»ای اس پی ان «که گزارشگر 
نامش   اینکه  بگناه  بود  ورزشی 
رابرت لی بود و با  چهره  تاریخی 
ای  مسابقه  گزارش  از  بود  همنام 
رفتارها  این  شد.  گذاشته  کنار 
از  بعضی  رهبران  بیاد   را  انسان 
اندازد. می  خاورمیانه  کشورهای 

کودک  هزاران  جان  هوستون  در 
و زن ومرد و زنان باردار و مردان از 
اما سیاست  بود  کارافتاده درخطر 
بازها بفکر تصفیه حسابهای حزبی 
بودند و اززبان رسانه های وابسته 
به خود  از کفش بانوی اول آمریکا 
در بازدید از مناطق سیلزده انتقاد 
می کردند.  از رئیس جمهور انتقاد 
می کردند که چرا با مردم صحبت 
خبرنگار  گفتیم   . است  نکرده 
مردم  سوی  به  که  ان  ان  سی 
رفت تاباآنهاصحبت کند  با اعتراض 
گزارش  و  روبروشد  مردم  شدید 
خودرا ناتمام گذاشت . ترامپ اتفاقًا 
درست عمل کرد که بامردم مستقیما 
با  خبرنگار  وقتی  نکرد..  صحبت 
انتقادرا  همین  تکزاس  فرماندار 
ازترامپ مطرح کرد و پرسید چرا 
رئیس جمهور با مردم صحبت نکرد 
درپاسخ گفت: رئیس جمهور همه 
حرفهارا بامن زد.  رئیس جمهوری به 
اینجا آمده بود تا ازنزدیک  کار کمک 
رسانی را ببیند و از کمبودها آگاه 
شود بنابراین باید با ماصحبت میکرد.

می  را  یادداشت  این  که  اکنون 
خوانید توفان فروکش کرده است 
دادن عزیز  ازدست  ای غم  و عده 
برخی  و  دارند  بردل  عزیزانی  یا 
جمع  به  دوباره  ازاینکه  خوشحال 
خانواده پیوسته اندو در محیط خانه   
به سر می برند.همه توفانهای طبیعی 
توفانهای  امابا   پذیرند.  می  پایان 
توفان  کرد؟  باید  چه  سیاسی  
سیاسی که هم اکنون گستره  ی

نوردد  چه زمانی   آمریکارا درمی 
بپایان خواهد رسید؟ قبل از نابودی 

کامل آمریکا یا بعدازآن ؟
 مرتضی پاریزی

تکزاس توافن رد 
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AzadiMonthly Magazine
 Subscription Request Form

   I would like to recieve AZADI for:
        6months  for $30.00                12 months for $50.00

     My check is attached           Please bill me later
  First Name                                              Last Name
  Address:

مایلم نشریه آزادی را  بشرح زیر مشترک شوم :

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

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری

آزادی  مجله  یکسال  اشتراک  حق 
شرح  به  مختلف  کشورهای  برای  

زیراست:
آمریکا                                 50    دالر
کانادا          100 دالر
اروپا          150 دالر
خاورمیانه          160 دالر
استرالیا         180 دالر

  نشریه برای مشترکین با پست سریع 
ارسال می شود.

پیشاپیش  یکسال  برای  اشتراک  حق 
و  حمایت   از  شود  می  دریافت 

همراهیتان سپاسگزاریم.

ما هم مثل بقیه طرف داریم و بی طرفی 
ما فقط بخاطر آن است که رسانه نباید 
از هیجچ جناح سیاسی جانبداری کند و 
یا به مخالفت با آن برخیزد.  امروز رسانه 
های آمریکائی و به تبع آنها رسانه های 
و  اند  گرفته  جهت  متأسفانه   اروپائی  
هرعملی که پرزیدنت ترامپ  انجام می 
دهد ویا هرحرفی که می زند آنها با آن 
مخالفت می کنند. وشما حق دارید که 
تلویزیون  ویا  رادیو  بهنگام پخش خبر 
خودرا خاموش کنید.  آنچه ما درمورد 
پرزیدنت ترامپ  بازتاب می دهیم نظر 
 . ماست  نویسندگان  نظر  و  نیست  ما 
است  مخالف  یکی  ماهم   نویسندگان 
ودیگری موافق . ازاین گذشته  خواننده 
ما خود تشخیص می دهد که کدام مطلب  

درست است و کدام اشتباه است .
بارها   که  را هم  نکته  باید یک  دراینجا 
نوشته ایم یادآوری کنم که این مجله به 
هیچ وجه نوشته ی نویسندگان خودرا 
نمی دهد.چه  تغییر  و  کند  نمی  اصالح 
غلط.  چه  باشد  درست  نظرنویسنده 
وظیفه ما امانت داری است . و شما داور 

خواهید بود. چون قرارشد صادقانه به 

که  کنم  می  اضافه  دهیم  پاسخ  شما 
رفاه  درجهت  تاکنون  ترامپ  پرزیدنت 
است   داده  انجام  زیادی  کارهای  مردم  
اما بعضی کارهای اشتباه هم داشته است 
که هر رئیس جمهوری ممکن است این 

اشتباهات را داشته باشد.
امیدوارم پاسخ ما شمارا قانع کرده باشد.
بازهم اگر  نقطه ابهامی برای شما باقی 

مانده است  بپرسید تا  توضیح دهم 
موفق باشید.

مطالب اقتصادی
مطالب  جای  کنم  می  فکر   . باسالم 
آیا   . است  خالی   مجله  در  اقتصادی 
تصمیم ندارید درمورد اوضاع اقتصادی  
درهرحال  باشید؟  داشته  مطالبی  هم 
ذنشریه آزادی  نشریه مورد عالقه من 

است و از خواندن آن بسیار می آموزم .
موفقیت بیشتر شما و نویسندگانتان را از 

خداوند بزرگ خواستارم .
مریم - آ. ُردآیلند
با درود بسیار برشما  جای خیلی چیزها 
در نشریه ما خالی است . ازجمله مطالب 
اقتصادی . اما اگر به لوگوی مجله مراجعه 

،

کنید می بینید نوشته ایم اجتماعی ادبی 
وهنری . البته زیر عنوان اجتماعی خیلی 
مطلب را می توان گنجاند. . یکبار دیگر 
هم نوشتیم که مطالب اقتصادی به  قلم 
اگر  دارد.  نیاز  رشته  این  متخصصین 
کسی دراین رشته تخصص دارد و برای 
ما مقاله بفرستد حتما چاپ خواهیم کرد.
خودتان  ماهنامه  به  توجهتان  از 

سپاسگزاریم .

مرگ مریم میرزا خانی
در یکی از سایتهای  اینترنتی  خواندم 
تزریق  با  را   میرزا خانی  پروفسور  که  
مبتال  سرطان  به  اکتیو   رادیو  مواد 
کردند و درحقیقت اورا کشته اند. وگرنه 
سرطان سینه درسن چهل سالگی کسی 
را نمی کشد آنهم بااین سرعت . نظر شما 

چیست ؟
او  درباره  که  جامعی  مقاله  از  درضمن 

نوشته بودید ممنون وسپاسگزارم 
 احمد م. پاریس
من هرچه روی اینترنت جستجو کردم 
به چنین مطلبی برنخوردم . اما درمورد 
با  قدری  باید  بزرگ   اشخاص  مرگ 
احتیاط برخورد کرد.  احتمال دارد این 
اثبات  اما  باشد  داشته  حقیقت  شایعه 
آن به این آسانی میسر نیست . فراموش 
نکنید کسانیکه خودرا وقف علم ودانش 
و رفاه بشر می کنند زندگی شان بامن 
وشما فرق دارد. آنها دیگر بفکر سالمتی 
خودشان نیستند. وهرلحظه ممکن است 
بگیرد.  قرار  تهدید  مورد  سالمتیشان 
جوان  دانشمند  میرزاخانی  یادمریم 

شناس  حق  ایرانیان  با  همیشه  ایرانی 
خواهد بود.

چاپ کتاب 
بسیار  خوانندگان  از  من  باسالم     
عالقمند ماهنامه آزادی هستم . مطالبی 
که  ام  نوشته  مختلف  مسائل  پیرامون 
گردآوری  و  تألیف  بیشتر  درحقیقت 
است. می خواهم ابتدا آنرا بصورت کتاب 
چاپ کنم و بعد اگر شما تمایلی دارید 
هربار قسمتهائی از آن را در مجله چاپ 
کنید. آیا شما که کار نشر هم می کنید 
اگر   . به چاپ کتاب من هستید  حاضر 
پاسخ شما مثبت است من را راهنمائی 

بفرمائید.
باتشکر  سهراب  ک . کالیفرنیا

 با ما تلفنی تماس بگیرید تا بیشتر شمارا 
راهنمائی کنیم .

پبام های 
 خوانندگان

من عاشق ایرانم
مجله وزین آزادی 

بادرود وسپاس بخاطر انتشار این مجله که 
خود وهمسرم از خوانندگان  آن هستیم  
یک قطعه شعر خودرا تقدیم  می کنم تا 
چنانچه قابل چاپ هست آنرا چاپ کنید.

باسپاس       منصور سیوشی - اکالهما

» من عاشق ایرانم«
من عاشق ایرانم      من عاشق آن خاکم 

حیف است که من اینجا
درخاک دگر میرم     من عاشق آن خاکم
آن زادگه مردان      آن کاوه وآن کوروش
هرصبح که برخیزم          ایرانی مسرورم
شیرازوسپاهان را       من قلب خودم دانم
آن کرخه وکارون را     رگهای شرف دانم

فرزندلرستانم 
          البرزودماوندرا 

تاج سرخوددانم
دورافتاده ازآن خاکم  اما همه اش گویم
من عاشق آن خاکم     من عاشق ایرانم

احساسات  میهن دوستانه شما درخور 
و  موفقیت  شما  برای   . است  ستایش 

سعادت وسالمت آرزو داریم .

بهمن 57
نویسنده گرامی  کدبان مرتضی پاریزی 

باشایسته ترین  درودها بشما  وشورای 
تندرستی  وخوشکامی    ، نویسندگان  
زیررا  ی  نوشته  آرزومندم.  را  همگی 

تقدیم می کنم :
» بهمن 1357«

با  توان   نمی  را  بهمن 57   آمد  پیش 
  Revolution ذکر  دگرگونی ویا انقالب
نامگذاری کرد تنها می توان  آن را  با 
بحث  مورد   Evolution جابجائی    نام 
بایستی   انقالب   ویا  دگرگونی  قرارداد. 
موجبات  درآمدهائی   پیش  و  دالیلی  
همانند  فراهم سازند.  را  آن  و شرایط  
 . تزاری  یاروسیه  و  فرانسه  انقالب  
درایران  گذشته  هیچ دلیلی  ازاین بابت  

وجود نداشت . از جمله:
بیکاری نبود.  نداری نبود.  گرانی نبود.  
خودفروشی  بخاطر سیر کردن  شکم 
وجود نداشت . رشوه خواری  که اصل 
نبود.  دربین  است   جامعه  یک  فساد  
سیاسی   های   اقلیت  فعالیت   جلوی 
گرفته نشد. اقلیت های مذهبی درزمان  

نداشتند.  ناراحتی  آریامهر   شاهنشاه 
بزرگان وسران آنها  همیشه مورد لطف  
و محبت  شاهنشاه بودند. آنها مدارج 

عالیه را درایران طی می نمودند.
تمام این  شرایط  فوق دراین حکومت 
ازاین   . ودارند  داشته  وجود  آخوندی  
نظر  پیش بینی  یک دگرگونی  دراین 
مرتبه   یک  مردم  شد.  می  حکومت  
یک   وموجبات  ریختند  خیابانها  به 
متأسفانه   کردند   فراهم  را  دگرگونی 
سر   وکارتر  کندی   زمان  مثل  آمریکا  
همه   . داشتند  ایرانی  با  ناسازگاری  
کار مالهای جنایتکار  کردند   فکر می 
دمکرات   حکومت   ولی  است   تمام 
آمریکا  ورئیس جمهور آن اوباما  برنده 
جایزه  صلح نوبل  هیچ کمکی  به مردم  
برعکس   درست   . نکردند  درخیابانها 
زمان کارتر  که به مردم گول خورده  ودر 
جور  همه  فرورفته  خرافات    منجالب 

کمک وراهنمائی کردند.
پیش آمد  بهمن 57 تنها یک دسیسه 
و  اروپا  صنعتی  کشورهای  سیاسی 

آمریکا بود
عوامل   بدست  سیاسی   کودتای  این 
بریتانیا  درداخل کشور  بوجود آمد که 
بایستی نام آن را  جابجائی  مدت دار 
جیمی  که   بود  زمان  درآن   . بگذاریم 
بعنوان  رئیس جمهور   کارتر  دمکرات 
انگلستان   ی  نقشه  ازاین  آمریکا   

حداکثر  استفاده را که عبارت بودند از:
1- کشیدن کمربند نامرئی   سبز اسالمی  
درمرزهای   . آهنین  دیوار  درجلوی 

شمالی ایران وشوروی .
2- بوجود آوردن جنگ  8 ساله  ایران 
وعراق  وپشتیبانی  وکمک  تسلیحاتی 
به عراق  وازبین بردن  سالحهای مدرن 
ایرانی  خریداری شده  درزمان شاهنشاه 

آریامهر.
3-  ضبط سپرده های  ایران درآمریکا  
جمهوری  ریاست  درزمان  اکنون   که 

اوباما  پس داده شده  است .
4- ازبین بردن  اقتصاد شکوهمند  زمان 
شاهنشاه آریامهر . کشورهای  صنعتی 
توانستند   نمی  بریتانیا   بخصوص  
پیشرفت اقتصاد  ایران  رابویژه  پس از 

سال 1973  تحمل کنند.
5- چپاول  منابع زیرزمینی  بخصوص 
شاهنشاه   درزمان  که  ایران   نفت  
آریامهر سالها بود  که ملی اعالم شده 

بود. 
این بود چکیده ای  از رویدادهای  بهمن 

1357
آلمان . پرویز کالنی

پروفسور کالنی عزیز با سپاس  از حس 
ایران دوستی شما . برایتان آرزوی عمری 
دراز با سالمتی کامل دارم .  درضمن نامه 
های  دیگرشماهم درمورد »پاسارگاد« 
و»سوگند« تفاوت پاپ وخمینی رسید از 
ابراز محبت شما نسبت به مجله آزادی 

بسیار سپاسگزارم .

مجله این ماه به من نرسیده 
باسالم 

آخرین شماره ای که من دریافت کردم 
مریم  یاد  زنده  عکس  آن  جلد  روی 
را  بعدازآن  وشماره   . است  میرزاخانی 
هنوز دریافت نکرده ام .  هروقت مجله 
دیر می کند دلم به تاپ تاپ می افتاد 
که نکند تعطیل شده است . به سایت 
شماهم مراجعه کردم ومتوجه شدم که 
هنوز  شماره این ماه منتشر نشده است . 

لطفا مارا ازنگرانی بیرون بیاورید.
بااحترام - ع- ج . از نیویورک

دوست عزیز اگر خوب روی جلد آخرین 
نگاه  رسیده  دستتان  به  که  ای  شماره 
به  مربوط  که  شوید  می  متوجه  کنید 
ماه شهریوراست . وشماره بعدازآن باید 
اول مهرماه منتشر شود که اال که این 
سطوررا می نویسم هنوز  بیش از 15 روز 
به مهر مانده است . بنابراین مجله تأخیر 
ندارد. اما علت اینکه شما  فکر می کنید 
مجله دیر بدست شما میرسد این است 
که شماره شهریور  حدود 20 روز زودتر 
درپیش  سفری  من  چون  شد  منتشر 
داشتم .و این باعث گردیده که شما فکر 
کنید شماره مهرماه  تأخیردارد. مطمئن 
به  زودترازموعد  باشید همیشه  مجله 
باید  دست شما میرسد.شناره جدیدرا 
اول هرماه خورشیدی  دراختیارداشته 
آبان  اول  یا  مهر  اول  یعنی  باشید.  
اگر  شماره مربوط به آن ماه بدستتان 
نرسیده بود  آنموقع حق دارید نگران 

باشید.. با تشکر 

پرندگ
اخیر  دوشماره  در  را  پرندک  داستان 
خواندم ومنتظر بقیه آن هستم . داستان 
تجسم  به   ، آالیش  بی  و  روان  بسیار 
می  ما  زندگی  از  عادی  هائی  صحنه 
معلوم   . دارد  زیادی  کشش  که  پردازد 

است نویسنده ی آن آقای هوشنگ دنا  
یک نویسنده ی حرفه ای هستند.  آیا 
این داستان را بصورت کتاب هم منتشر 

خواهید کرد؟ 
سالم بنده را خدمت آقای دنا برسانید.

باتشکر   اصغر  ن. ماساچوست 
به  نسبت  شما  محبت  ابراز  از  اوالً 
نویسنده ی خوب ما بسیار سپاسگزارم .  
آقای هوشنگ دنا  این نام مستعاررابرای 
خو انتخاب کرده اند.  ایشان همانگونه 
بسیار  نویسندگان  از  زدید  حدس  که 
باتجربه و  خوب مطبوعات ایران هستند. 
واما داستان پرندگ دراین شماره پایان 
بیشتر  صفحه  چند  چون  و  یابد  می 
نیست  باید منتظر داستانهای دیگراین 
نویسنده باشیم تا اگر تصمیم گرفتند 
بعدا همه رابصورت یک کتاب  منتشر 

کنند. .

پرزیدنت ترامپ 
وموضع شما

ترامپ  جمهور  رئیس  ازطرفداران  من 
هستم و ازاینکه  رسانه های آمریکائی 
و به تقلید از آنها ریسانه های اروپائی 
هم درباره ایشان  منفی بافی می کنند 
بسیار عصبانی می شوم و بیشتراوقات 
وقتی اخبارشروع می شود تلویزیون را 
. درمجله شما گاهی  خاموش می کنم 
مطالبی می خوانم بنفع پرزیدنت ترامپ 
 . ایشان  علیه  است   مطالبی  وگاهی 
موضع شما چیست ؟ آیا با برنامه های 
اگر  موافقید؟  یا  مخالفید  ترامپ  آقای 
موافقید پس چرا درباره ایشان مطالب 
منفی چاپ می کنید؟  بنظر من مخالفین 
باید  نیستند.وگرنه   آمریکائی  ترامپ 
ازاینکه می خواهد آمریکای خواروذلیل 
کند  قدرتمند  اوبامارا  بدست  گشته 
بازگرداند  استقبال  وبه شکوه گذشته 
کنند و به حمایت او برخیزند. امیدوارم  

صادقانه به این سئوال من پاسخ دهید.
با احترام . محمود ق. کالیفرنیا

باید  کالیفرنیا هستید   از  که  شما  اوالً 
اما   . باشید  دموکراتها  طرفدار  بیشتر 
دوست عزیز سعی می کنم پاسخ شمارا 
گاهی  شما  بقول  اگر   . بدهم  صادقانه 
خوب  ترامپ  جمهور  رئیس   درباره 
می نویسیم و گاهی منفی می نویسیم  
دلیل بی طرف بودن ماست .  نه اینکه 
درمورد سیاستهای جمهوری خواهان و 
دموکراتها بی طرف باشیم . نه ! مسلما  

سرور گرامی سرکار خانم رپی اباصلتی

ردگذشت خواره زعزیاتن را  بحضور سرکار ، جناب میراهشم وهمه بازماندگان   تسلیت 
گفته ربای شما صبروشکیبائی  وربای روح آن زنده یاد  آرامش وآمرزش مسئلت دارد.

ماهناهم آزادی - مرتضی پارزیی
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آیا ایران کره شمالی بعدی 
است ؟

ماهنامه  از  است  ای  مقاله  عنوان  این 
فارین افرز منتشرشده در ماه اوت 2017 

نوشته  فیلیپ گوردون و آموس یادلین

در  ای  هسته  کابوس  یک  از  اجتناب 
خاورمیانه

موشک  آزمایشهای  ترین  جدید 
نشان  که  کره شمالی  دوربرد  بالستیک 
این کشوردر جهت توانایی  از پیشرفت 
سالح  با  متحده  ایاالت  خاک  به  حمله 
ایاالت  نگرانی  باعث  ای،رادارد  هسته 
متحده و متحدان آسیایی این کشورشده 
بسیار  آزمایش  این  تأثیرات  اما  است 
از آسیا و آمریکای شمالی رادربر  فراتر 
می گیرد. در سراسر خاورمیانه، بصورتی  
اجتناب ناپذیر این سئوال مطرح  است 
سالح  با  است  مایل  واشنگتن  آیا  که 
های هسته ای کره شمالی کناربیاید - 
توانند  می  اکنون  که  سالحهائی  حتی 
به ایاالت متحده  ضربه بزنند - و پیش 
بینی درمورد ایران چیست ؟. رهبران و 
مردم سراسر منطقه، به ویژه در اسرائیل و 
کشورهای حوزه خلیج]فارس[، ازاین می 
ترسند که مبادا فیلمی که هم اکنون  در 
شرق آسیا برپرده است به زودی در خانه 

آنها به نمایش درآید .
و  نیست.  مورد  بی  این کشورها  نگرانی 
مخوف  بسیار  رویداد  دو  بین  شباهت 
است. در سال 1994، دولت بیل کلینتون 
که  کرد  اعالم  را  هماهنگ«  »چارچوب 
برنامه هسته ای کره شمالی را متوقف و 
سپس سالحهای موجودرا نابودکند. بااین  
متحدان  سایر  و  جنوبی  »کره  که  امید 
آمریکا ازامنیت بیشتری برخوردارشوند«، 
و»کل دنیا امن تر شود«. و »ایاالت متحده 
و بازرسان بین المللی کره شمالی را به 
حاصل  اطمینان  تا  کنند  نظارت  دقت 
میکند.«  تعهدات خودعمل  به  که  شود 
اما پیونگ یانگ به تعهداتش عمل نکردو 
این قرارداد فسخ شد و طی یک دهه کره 
شمالی در مسیردست یابی به  بمب اتمی 

قرار گرفت.
رویکرد  یک  بوش  دبلیو  جورج  دولت 
اما   ، گرفت  رادرپیش  متضادی  بیشتر 
آنهم باشکست مواجه شد. با وجود یک 

دکترین پیش شرط و وعده های جدید 
بازیگری  یابی  دست  از  جلوگیری  برای 
سالح  به  شمالی  کره  مانند  متخاصم 
موفقیتی  بوش   ، جمعی،  کشتار  های 
یانگ  پیونگ  که  وزمانی  نکرد  کسب 
سالح خودرا در سال 2006 آزمایش کرد، 
بوش تنها به  »محکوم کردن این اقدام 
تحریک آمیز«  بسنده کرد.در حالی که 
کره شمالی باید »کامال پاسخگو« باشد، 
داد  خودادامه  ای  هسته  های  برنامه  به 
و  دولت بوش  هیچ اقدامی بعمل نیاورد 
در  یانگ  پیونگ  دریافت  که  تازمانی 
تولید  راکتور  مخزن  یک  ساخت  حال 
به  است.  سوریه  در  پلوتونیوم  کننده 
گفته مقامات اطالعاتی ارشد آمریکا، این 
تالش تنها زمانی متوقف شد که اسرائیل  
ابتکارعمل را بدست گرفت  و این سایت 

را در سال 2007 بمباران کرد. 
گرچه گزینه نظامی برای ایران ایده آل 
متحدانش  و  متحده  اماایاالت  نیست، 
قابل  گزینه  بعنوان  را   گزینه  این  باید 

اعتمادحفظ کنند.
برای   2009 سال  در  اوباما  باراک  دولت 
جلوگیری از رویارویی نظامی و همچنین 
امتناع از مذاکره با کره شمالی که بعنوان 
شد،به   می  تلقی  کشور  آن  به  پاداش 
آورد،  روی  صبر«  استراتژی   « سیاست 
به  توانست صبورانه  تنها  از آن  اما پس 

تماشای این موضوع بپردازد که پیونگ 
یانگ یک زرادخانه قابل توجه هسته ای 
را می سازدو سیستم های پرتاب موشکی 

خودرا گسترش می دهد .
بعد نوبت به  دولت ترامپ  رسید. هنگامی 
که در ماه ژانویه 2017، کیم جونگ اون، 
دیکتاتور کره شمالی، قصد آزمایش یک 
که  داشت   دوربردرا  بالستیک  موشک 
قادر به حمل یک کالهک هسته ای بود، 
که  توئیترخودنوشت   درصفحه  ترامپ 
»این اتفاق نمی افتد!«، و بعد اعالم کرد 
فرستاده  منطقه  به  را  »ناوگانی«  او  که 
است. معاون رئیس جمهور مایک پاس، 
با سفر به ناحیه غیرنظامی کره و هشدار 
به پیونگ یانگ، بر »پیام ترامپ« تأکید 
گذاشت  که بنابخواست ترامپ  یا توقف 
قدرت  با  شدن  مواجه  ویا  آزمایشها 
اما آن  ایاالت متحده«   نیروهای مسلح 
می  نشان  همه  و  یافت  ادامه  آزمایشها 
دهد که واکنش ایاالت متحده در مقابله 
موثرتر  شمالی  کره  های  پیشرفت  با 
گذشته  سال   20 آمریکادر  اقدامات   از 

نیست.
مردم  و  رهبران   ، سابقه  این  به  باتوجه 
سراسر خاورمیانه  ازخودمی پرسند  که 
جلوگیری  برای  آمریکا  های  تالش  آیا 
تر  موفق  ایران  در  اتم   بمب  ساخت  از 
ازبرنامه کره شمالی خواهد بود یا خیر. اما 

تفاوت های کلیدی بین این دو موقعیت 
وجود دارد و مهم است که از تجربه کره 
شمالی درس های بهتری بگیریم .. هنوز 
هم زمان برای بازداشتن ایران درپیروی 
که  بشرطی  دارد،  وجود  شمالی  کره  از 
در  نقاط  دیگر  و  واشنگتن  در  رهبران 
مورد این چالش صادقانه عمل کنندو نه 
تنها به آنچه در مورد آن آشنایی دارند، 
بلکه  به تفاوتهای بین ایران وکره شمالی 

بیندیشند.
برخی معتقدند که به دلیل عدم موفقیت 
دیپلماسی در کره شمالی، ایاالت متحده 
برای  تالش  گونه  هر  باید  آن  شرکای  و 
و  کنند  فراموش  را  باایران   مذاکرات 
دیپلماتیک  و  اقتصادی  انزوای  به  فقط 
بیندیشند تا زمانی که رژیم ایران سربراه 
شود ویا سقوط کند. اما به دالیلی انجام 
کره  مورد  در  است.  اشتباه  برنامه   این 
شمالی،  عدم موفقیت »چارچوب توافق 
شده « بخشی به دلیل اقدامات  کنگره 
ایاالت متحده بود،که تصمیم  به »نادیده 
گرفتن« خواستهای یپونگ یانگ گرفت  
و از انجام تعهدات آمریکا مبنی بر تامین 
منابع انرژی در کره شمالی، همانطور که در 
قرارداد بیان شده بود، وانجامش  اجتناب 
ناپذیربودسرباززد.. عدم اجرای تعهدات  
با پیونگ یانگ  نه منجر به فروپاشی و  
ونه سازش شد، بلکه کره شمالی تبدیل
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 به کشوری  مجهز به  سالح هسته ای با 
قابلیت های موشک بالستیک بین قاره ای

 شد.. 
رویکرد مناسب با ایران امروز به این معنی 
نیست که مذاکرات را کنار بگذاریم، که 
صاحب  مثل  آمیزی  فاجعه  های  گزینه 
کردن  بمباران  یا  و  ایران  شدن  بمب 
ایران  رادرپی خواهد داشت ، اما چنین 

مذاکراتی ثمربخش خواهد بود.
کره  از  تر  پویا  و  باز  جامعه  یک  ایران 
طبقه  نامقبول،  دولتی  است.  شمالی 
و یک جمعیت  متوسط  تحصیل کرده   
جوان مشتاق به پیوستن به جامعه بین 
رژیم  شود  می  ث  ع با که  دارد،  المللی  
بیشتر تحت فشار و انگیزه های مهم  قرار 
گیرد. اگر چه تضمین  نمی توان کرد اما 
حداقل این امکان وجوددارد که درطول 
برای  که  تهائی  از محدودی بعضی  زمان  
برنامه هسته ای ایران درنظر گرفته شده  
تا حدود ده سال دیگر ازمیان برداشته 
شود.، تهران تحت رهبری متفاوتی قرار 
بگیرد که مذاکرات سازنده تری  صورت 
پذیرد، و حتی همکاریهای منطقه ای با 

این کشور امکان پذیر شود.
که  بپذیریم  اگر  نیست  درستی  باور 
هردولت ایران - که برفرض  با اسرائیل 
کشورهای  با  و  باشد  نداشته  دشمنی 
دارای اکثریت سنی  رفتار خصمانه را کنار 
بگذارد -  به طور کامل از یک دهه کار 
برای توسعه صنعت انرژی هسته ای خود 

چشم پوشی خواهدکرد.
 همچنین غیرقابل توجیه است که گمان 
کنیم  ترکیب مناسب خواستها و ناخواسته 
مختلف  رهبران  تواند  می  ایران   های 
ایران را به پذیرش محدودیت های معنی 
دار و نظارت موثر آن صنعت مجبور کند. 
انتخاب دیگری را برگزید  پیونگ یانگ 
و  فقیرترین  از  یکی  حاضر  حال  در  و 
است.  جهان  کشورهای  ترین  منزوی 
، ایران  یا واقع گرایانه تر، مردم  تهران، 
 ممکن است به این سابقه نگاه کنند و 
تصمیم بگیرند که آنها آینده ی متفاوت 
را ترجیح میدهند. یکی دیگر از تفاوتهای 
کلیدی این است که گزینه نظامی برای 
بمب،  به  ایران  دستیابی  از  جلوگیری 
قبول  قابل  حل  راه  آخرین  عنوان  به 
پیش  کره شمالی،  در  درحالیکه   است. 
بینی نظامی مدتهاست که بااین واقعیت 

راهبردی کنار گذاشته شده است که اکثر 
جمعیت کره جنوبی، از جمله شهر پایتخت 
»سئول« ، در تیررس هزاران موشک کره 
شمالی قرار دارد و همسایگان کره شمالی، 
از جمله کره جنوبی، مخالف  اقدام نظامی 
های  سالح  گسترش  از  جلوگیری  برای 
هسته ای کره شمالی هستند . بمباران 
پیشگیرانه علیه برنامه هسته ای ایران 
البته هزینه و مشکالتی نیز خواهد داشت .  
پیامدهای  و  ها  هزینه  به  توجه  با  اما   
یک ایران  هسته ای  توان مند این یک 
همسایگان  که   است-  واقعی  گزینه 
ایران نیز ازگزینه نظامی علیه تأسیسات 
بااینهمه   . ایران حمایت می کنند  اتمی 
حامیان گزینه نظامی علیه تأسیات اتمی 
ایران باید بدانند که این یک گزینه ایده 
باید  ومتحدانش   آمریکا   . نیست  آل 
بدان  این  دارند   محفوظ  را  گزینه  این 
هزار  های 30  بمب  باید  که  است  معنی 
پوندی  که قادر به از بین بردن پناهگاه 
های زیرزمینی است، رادراختیار بگیرند 
ایاالت  و سیاست هشداردهنده ای  که 
سالح  به  ایران  دهد  نمی  اجازه  متحده 
و  کنند  دنبال  را  مجهزشود  ای  هسته 
اسرائیل  در  موثر خودرا   دفاع موشکی 
و کشورهای حوزه خلیج فارس گسترش 
دهند تا این کشورها  اطمینان یابند که 
گرو  ایرانبه   توسط   آنها  های  سرمایه 
سرمایه  که  شود.همانگونه  نمی  گرفته 
های  سئول توسط کره شمالی بباد رفت 
.. تهران ممکن است به پیونگ یانگ نگاه 
کند و تصمیم بگیرد که آینده ای متفاوت 
داشته باشد. تفاوت  نهایی  ایران با کره 
شمالی  این است که اگرچه کره شمالی 
اکنون به یک کشور سالح هسته ای با 
موشک های دور برد مسلح شده، اماهنوز 
هم ایران فرصت دارد. حتی آن دسته از 
رهبران واشنگتن و خاورمیانه که با معامله 
هسته ای با ایران مخالفت می کنند باید 
برنامه  کنون  تا  حداقل  که  کنند  اذعان 
هسته ای ایران از پیشرفت بازمانده  است 
و باید از آن فرصت عالمانه استفاده کنند. 
واشنگتن باید به نتیجه گیری های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و دیگران مبنی بر 
این که ایران مفاد موافقتنامه را اجرا کرده 
است احترام بگذارد، و همچنان به صورت  
دوره ای  بعضی ازتحریم ها را برای حفظ 

توافق نامه ملغی کند. تصمیم یکجانبه 

دولت ترامپ درمتهم کردن ایران به عدم 
اجرای مفاد برجام ویا برقراری تحریمهای 
جدید  ببهانه بحرانهای ساختگی درمورد 
ازتأسیسات  اتمی  آژانس  های  بازرسی 
ایران ،  که بعضی از مقامات دولت در حال 
برنامه ریزی هستند، تنها به انزوا کشاندن 
ایاالت متحده و بهانه دادن به  ایران برای 
ازسرگیری  فعالیت های هسته ای خود 
کمک می کنند. در عوض، ایاالت متحده 
و دیگر بازیگران بین المللی باید از زمانی 
که  معامله هسته ای باایران دراختیار آنها 
گذاشته برای شروع برنامه ریزی بمنظور 
المللی  بین  جامعه  اطمینان  حصول 
استفاده کند که ایران  به دنبال پیروی از 

خط کره شمالی نیست، 
ایاالت متحده باید گفتگو های استراتژیک 
صادقانه خود را با تمام شرکای بین المللی 
اجرای  و  تأیید  چگونگی  مورد  در  خود 
و  کند  دنبال  ایران   ای  هسته  معاهده 
همچنین برنامه ای داشته باشد که  اگر 
را  آن  آینده  در  یا  در حال حاضر  ایران 

نقض کند  طبق آ برنامه عمل نماید.
بمنظور دادن فرصت  ای  معاهده هسته 
نشان  برای  بود  ایران  به  سال  تا 15   10
آن  ای  هسته  انرژی  برنامه  اینکه  دادن 
در  اگر  است.  آمیز  مسالمت  منحصرا 
برداشته شود و  آن زمان محدودیت ها 
ایران همچنان  یکی از بزرگترین حامیان 
برقراری  به  مایل  بماندو  باقی  تروریسم 
صلح با همسایگان خود نباشد و نتواند

دنبال  به  کشور  این  که  دهد  اطمینان 
سالح هسته ای نیست، ایاالت متحده و 
شرکای آن در منطقه و در سراسر جهان 
ایران  با  که چگونه  بگیرند  تصمیم  باید 
مقابله کنند-واین  بحثی است که همین 

امروز باید  برای پیشبرد آن کوشید.
دارد،  متحد  یک  همواره  شمالی  کره 
وآن چین است که نمی خواهد مجازات 
تجاوزات هسته ای کره  به خاطر ترس 
از سقوط رژیم به اجرا درآید.ایران نباید 
ازچنین حمایتی   برخوردارباشد.. اگر از 
زمان خریداری شده با معامله هسته ای 
کند  را مطمئن  تا جهان  نشود  استفاده 
دستیابی  دنبال  به  گاه  هیچ  »ایران  که 
به سالح های هسته ای نخواهد بود« یا 
هر  آوردن  دست  به  یا  توسعه  »بدنبال 
گونه سالح هسته ای«،نیست  قدرت های 
تمام  که  کنند  توافق  باید  جهان  بزرگ 
گزینه ها روی میز  باقی بمانند.ازجمله 
گزینه نظامی و بازگشت به تحریم ها که 

منجر به مذاکره با ایران شد.
 به نظر می رسد انکارشباهت های مشکل 
ساز بین پرونده های کره شمالی و ایران 
نادیده  اندازه  بهمان  اما  است   نادرست 
درستی  کار  نیز  ها  تفاوت  این  گرفتن  
و  متحده  ایاالت  رهبران  اگر   .. نیست 
درس  کشور  این  ای  خاورمیانه  شرکای 
شمالی  کره  تجربه  از  را  مناسب  های 
بدست آورند،  فرصتی برای جلوگیری از 

تکرار آن خواهند داشت .

نیست،  آل  ایده  ایران  برای  نظامی  گزینه  گرچه   *
اماایاالت متحده و متحدانش باید این گزینه را  بعنوان 

گزینه قابل اعتمادحفظ کنند.
* دولت باراک اوباما در سال 2009 برای جلوگیری از رویارویی 
نظامی و همچنین امتناع از مذاکره با کره شمالی به   سیاست » 
استراتژی صبر« روی آورد، اما پس از آن تنها توانست صبورانه ببیند 
که پیونگ یانگ یک زرادخانه قابل توجه هسته ای را می سازدو 

سیستم های پرتاب موشکی خودرا گسترش می دهد .

حامیان گزینه نظامی علیه تأسیات اتمی ایران باید بدانند که این یک گزینه ایده آل نیست . 

یران یک جامعه باز و پویا تر از کره شمالی است. دولتی 
نامقبول، طبقه متوسط  تحصیل کرده   و یک جمعیت جوان 
مشتاق به پیوستن به جامعه بین المللی  دارد، که باعث می 

شود رژیم بیشتر تحت فشار و انگیزه های مهم  قرار گیرد.
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مردان بلند اندیش  جامعه یهود  درون 
آمریکا ودرون اسرائیل  دراین واقعه  بجا 
های  نوشته  با  و  کردند   عمل  وبموقع  
خود  ثابت کردند  که روحانیون  معتبر 
مراسم  انجام   و  زیارت  یهود   تاریخ 
دیوار ندبه  را حق همه یهودان  جهان 
دانسته اند  وچگونه است که امروز نفی 
می کنند  حق اصالحگران  یهودرا؟باید 
واقدامات  ونوشته  ها  گفته  نهاد   ارج 
مردان ومؤسساتی را که درین  ماجرا در 
برابر وحدت  نظر نخست وزیر اسرائیل  
وارتودوکسی  یهود اسرائیل  ایستادند. 
به       وابسته  گروه   که  است   چنین 
 Flexigidity نویسنده  کتاب       Crinstein
مردم    Michel Oren مثل     دیگری  و 
یهود سراسر جهان را  به روشن بینی ها 
بردند. وروزنامه اورشلیم  پست نوشت :
»  دیوار ندبه  ازآِن همه  یهودیان جهان 
است « وسازمانهائی که  کمک مالی به 
دربرابر   ومیدهند  دادند   می  اسرائیل  
ارتدوکسی  خشک مغز  که منتهی به 
از  بی خبر   یهودان  دادن  ذهن   تکان 
به  است   نتانیاهوشده  دولت  انحراف 

مقاومت رفتند .
برای  که  آمریکا   یهودان  های   البی 
دموکراسی  درسراسر جهان  به شیوه های  

ممکن کار کرده اند  امروز یکصدا درین 
هیتلر  نفی  ما   » که  اند  درمبارزه  معنا  
وفاشیسم نکردیم  تا همان را  درسرزمین  

آباء واجدادی  یهودان  بازسازی کنیم .«
کشوراسرائیل   به  مالی   کمک  اینهمه  
وسروری  وتبعیض  افراط  به  رفتن  برای 
نبوده است  بنیادگرائی یهود   به  دادن  
دردواشتباه   نتانیاهو   وشخص   دولت 
فرض  آنکه  نخست  اند.  افتاده  بزرگ 
کرده است  چون جنگ 6روزه  را برده 
است  پس اسرائیل  فاتح حق دارد  نقطه 
نظرهای خودرا  به » دَول و ملل  اعراب 
بمیل  کند.ومرزهارا  دیکته  مغلوب«  
ها   ژنرال  ساز  دست  ها   برنقشه  خود  

وارتدوکس ها  رسم کند.
دوم آنکه نتانیاهو  ودولتش فرض کردند  
تأیید  مرز  برون  یهودان   مالی  کمک 
وافراطیون  نتانیاهو  که  است  سیاستی 

دارند. 
اوباما   عهد  دراوایل   که  بیادداریم  
دولت اسرائیل  مغرور شد  به نفوذ خود  
درآمریکا  و ندا داد که » ما  در کاخ سفید 
وکنگره نفوذ داریم  « ودرنیافت  که یک 
است   آمریکائی  آمریکا   تبعه  یهودی  
قوانین  و  نظام   قواعد  گذار   حرمت  و 

آمریکاست . 

 چنین است  که نتانیاهو  با بحران  فوق 
ها  راین  .و  روبروست  دار   ریشه  العاده 

برای فردای خود باید فکری کنند.

طرح ترامپ 
 ترامپ برای حل معضل  روابط اسرائیل  
ترامپ  ندارد.  عجله  هیچ  وفلسطین  
ودستگاه  وی ومتفکران وابسته  به سنت 
اند   رسیده  درکی  به  بنیادگرا  پدران  
که چه  ترامپ بماند و چه نماند  قدرت 
خودرا  از دست نمی دهد. زیرا اسرائیل 
باید  به ترک انزوای  سیاسی درمنطقه  
رود  .وقبل از همه  با همسایگان عرب 
تا  رود   واقعی  همزیستی  به  مسلمان  
والیت  پرمدعای  نظام   روبروی  بتواند  

فقیه  بایستد.
ساخته   اسرائیل  گفت   می  رفسنجانی 
آمریکا وحمایت  غرب است . غربی ها 
نکند   برایشان صرف  کاسبند روزی که 
کار  و  کشند  می  پشتیبانی   از  دست 

اسرائیل  بپایان می رسد..
واما این  نظر از مردی است که مؤمن بود 
به حقانیت  والیت فقیه و آرمان توسعه 

طلبانه  آن . 
اسرائیل حق دارد بماند  ولی حق ندارد  
بماند ومعلق  به کمک بی چون وچرای 
باشد  کشوری  وضمناً   باشد  آمریکا  
مذهبی ، ارتدوکس وبی اعتنا به  جماعات 
درقفس   وماندن  مرز   برون  یهود  
افراطیون . زیرا تجربه  60 ساله  بیهودگی 

این سیاست  را نشان داد.

وضع حال 
اسرائیل محرمانه  دست دردست  بعضی 
ایران  ضد  مسلمان  عرب   کشورهای 
سیاسی   قدرت  با  یعنی   دارد.  والئی  
دَول  مهم عرب  درهمدستی هاست  و 
باستناد نیویورک تایمز هیجدهم  جوالی 
2017 بافلسطین واعراب مسلمان درون 
کشوروهمسایگان عرب  در عرب ستیزی 

هاست .
ترامپ مایل است  تا آمریکا درخاورمیانه 
کند.  احیا  را   رفته  ازدست  اعتبار 
 . است  بدنام  درخاورمیانه  آمریکا  چون 
درحالیکه  انگلستان وفرانسه  مستعمره 
چی های  ثدیمی  حداقل قابل  معاشرتند.

اینک اگر  اسرائیل عماًل  وصمیمانه  به 
بازشناسی  همسایه ها رود یعنی  ترک 
منزوی  ایران  است   ممکن  کند   انزوا 

شود.
برای آنکه اسرائیل  از تک روی  وانزوا 
درآید  بنظر آمریکا  حداقل مشارکت  
بازدن   این کشوردرامرسوریه است  تا 
داعش نزد  اعراب قدری محبوب شود.

درشرایطی که  قوای ایران وحزب اهلل  
میزنند،  درجا  جوالن  های  تپه  درپای 
درشرایطی که قوای ایران  وحزب اهلل 
درجنوب  سوریه  درمرز اردن هاشمی  
اسرائیل  که  دارد  دلیل  چه  مستقرند، 
بی خیال  بماند وبه اعراب ضد داعش  
باشورشیان   وحتی  ایران   نفوذ  وضد 

ضد اسد نپیوندد.
عواقب  اجرای این طرح  روشن است 
ومحققان  مؤسسه تحقیقاتی  سیاست 
خاورمیانه  ای واشنگتن  آنرا بر نموده 

اند.
 ایران به ضعف خواهد رفت  به استناد 
بررسی  نری زیلبور نماینده  مقیم تل 

آویو  ازسوی مؤسسه فوق .
مصر   به  عربستان  است   بدیهی 
کمک  السیسی  به  تا  دهد  می  کمک 
را  سینای  واسرائیل   السیسی  دهدو 

پاکسازی کنند 
اتحاد  قلبی اسرائیل  واعراب مسلمان، 
خواهد  تحول  مستعد  را   والئی  ایران 

کرد. 
نزد  دینی  گرائی   افراط  قباحت 
اخوان  وپیروان  وهابی   مسلمانان  
فقهی   یت  وال  وشیعیان  المسلمین  

هنوز دستگیر پیروان نشده است .
در2010  رئیس  بخش اطالعات  خلیج 
داکا   مایک  آقای  دراسرائیل   فارس  
با عربستان   را  اولین تماس  محرمانه  
یهود  دوستی   بذر  تا  گرفت   سعودی 
واین  بکارد.  را  مسلمان  واعراب  
داشت   یقین  که  بود   درشرایطی 
اسرائیل بردوستی  مردم ایران  ونه بر 
نظام آن پای می فشارد والبته  بذری 

بود برای  تدارک ها درسالهای بعد.
جهان  درمدارسیاست   وهرطرحی 

ریشه در  مطالعات زمان  بری دارد. 
 
 

اسرائیل  امروز   به  تا  تأسیس   بدو  از 
هرگز  به تعادل  درُحسن همجواری  با 
حال  .درعین  است  نرفته  همسایگان 
درهمین  وزادگاهشان  منشأ   یهودان  
گرفته  نام  خاورمیانه  که  است   منطقه 

است .
ترامپ  درمالقات ها  که با نتانیاهو داشت  
به هیچ وجه  مثل دیگر  همتایان  تاریخی  
اسرائیل  وزیر  نخست  با  واروپا   آمریکا 
شناساگر   کوشنر  مسلماً   و  نزد  حرف 
به  سنجیده  گزارشی  اسرائیل   مسئله 
به  ترامپ   که  شد  واین  است  داده  او 
نتانیاهو  گفت : بروید بااعراب  به دوستی 
توانید دررؤیای یک کشور  تا کی می   .
یهود بسر ببرید. شما دومیلیون  خالصاً 
نفر  مسلمان عرب  درخوددارید   ونیم  
وفلسطین هم  پانصدهزار  عرب مسلمان  

درخوددارد.» برگرفته به مضمون« 
ویادمان نرود  که ترامپ درریاض  هم به 
ملک سلمان ومسئوالن گفت که » علیه 

ایران والئی متحد شوید.«
است   اسرائیل  دشمن  ایران   اگر  یعنی 
ورؤیای محو آن را دارد د واگر عربستان  
و  است  باایران  رابطه  درقطع  اکنون 
ایران نیز ، چگونه است که شما  اعراب 

واسرائیل  دراتحاد باهم نیستید؟
استراتژی  ترامپ   البته  سخن   دراین 
تغییر  یا  وتضعیف   تأدیب  وقصدونیت  
می  خوب  دارد.ولی  هم  را  ایران  نظام  
داند  که رویاروئی  آمریکا با ایران  الزمه 
اش اتحاد  ودوستی  اعراب واسرائیل  را 

درمقدمه دارد.
پس ترامپ  به آن نمایشنامه  کهنه نرفت 
خواهم  آشتی  شمارا  من  بیائید    « که 
داد.« مثل آنچه بعهد عرفات  و کلینتون 

ودیگران  دیده شد.
آنهمه  درپشت  که  دریافت   ترامپ 
جنگ  وجدال  وصلح  ودست دادن ها  
که  وجوددارد  هائی  ناهمزیستی  عقده  
نخواستند   امروز   به  تا  روزولت  عهد  از 
آن را بگشایندورفتند به تحلیل  نظر ها 
اقدامات    و  اُسلو   قرارداد  درنتیجه   که 

سازمان ملل  بی اثرماند.
تسلیحاتی   های  کمک  مهمتر   وازهمه 
یک  جز  اسرائیل   به  آمریکا  دالری    -
ولخرجی  نبوده است . چنانچه ولخرجی  
های ایران نیز  جز به سود  داعش وحزب 

اهلل  تمام نشد.

ترامپ و کوشنر خوب یابد  ، ماندنی یا 
رفتنی  به تشخیصی  واقع بینانه رفتند

اسرائیل  در مشکالت درونی 
برای نتانیاهو  ماندن در  تله  یهود نوازی  
وخزیدن  در جلد  ارتودوکس های یهود  
مقیم درخاک اسرائیل  ، سالهاست  اصل 
است و نفی حقوق  دیگران فرع . پس تکیه 
بر  » اولویت  امنیت اسرائیل  بی اعتنا به 
همسایگان  واعراب «  محور سیاست نظم 
هرگز  عمل   طرز  این  باشد.  باید  ونظام 
ثمری  نداد اما  نتانیاهو  را بسمت  تحکیم 
وتقویت  همکاری   و  تعزیز   و  دوستی  
افراط گراهای یهود  بردو رسید  جناح  
به آنجا که سران ارتودوکس  یهودرا  به 
کنش  با پارلمان بردتا تقاضاهای   خودرا 
مطرح وحتی به مجلس قانونگذار و کل 

جامعه  تحمیل کنند.
لُّب و لباب  این تقاضاها  تشدید محدودیت  
جامعه زنان  ونفی  اصالحگران  ودفع آنها  
ندبه  ودردست گرفتن   دیوار  درزیارت  
یهودان  و هدایت کل   ازدواج   رسمیت 
یهودان درسراسر جهان  ووابسته کردن 
درون   یهودان  ارتدوکسی  مرکز  به  آنها 
اسرائیل  وبسیار نکات دیگر  دراین مایه 

ها بود.
باید  اقدام   این  نادرستی   فهم  برالی 
بیاد آورد  که اسرائیل کشوری است  با 
جمعیتی برابر با  هشت میلیون  نفر که 
این سرزمین  متولد  آن   از  نیمی  فقط  
مسلمان  عرب   نفر  میلیون    2/5 اندو 
که  دانست   باید  ونیز  دارد.  اسرائیلی 
ده  بشمار   جهان  در  پراکنده   یهودان 
میلیون نفرند  که 6 میلیون  از این ده 
میلیون  ساکن و  تبعه آمریکا هستند و 
4 میلیون  ساکن اروپا  و دیگر جاهایند.   
یهودان بیرون از خاک اسرائیل  درقالب 
مالی  دارد هرسال  کمک  که  سازمانها  
مهمی  به اسرائیل می فرستد  والبته  البی 
یا البی های یهودان مقیم آمریکادر حفظ 
معتبرتر   ازهمه  دوکشور   بین  دوستی 

صاحب نظرتر و فعالتر ند. 
مرزی   برون  یهودان  درصد    75 اما 
ارتدوکس   افراطیون   از  هرگز   اسرائیل 
وتحت  ندارند   پیروی  اسرائیل  مقیم 
عنوان اصالحگران صمیمانه  می کوشند

 تا  نظام  تل آویو  به دموکراسی ملبس 
باشد.

***
مالمسه  به   رفتن  در   نتانیاهو   اقدام 
ومذاکره  با افراطیون  ، اقدامی خطرناک 
بود  و یهودان مقیم آمریکا  را برافروخت  
به رسانه ها  آنها   آمیز  اعتراض  ندای  و 
رسید ونظام  اجرائی  ازدرون متزلزل شد.

خوب توجه کنید  که از سالی چند  به 
درشرایطی   اسرائیل   دولت  طرف   این 
پراز امنیت  خاطر می زیست  . چرا؟ زیرا 
ایران  در مهار برجام  بود. آمریکای اوباما  
دردوستی ناگزیر  و فلسطین  از همیشه 
ضعیف تر. اما اقدامات  خشک مغزانه ی  
نتانیاهو  و افراطیون ارتدوکس  متحجر  
دردرون  افقی   امواجی  با   ای  زلزله 
اسرائیل  و نزد یهودان  برونمرز درسراسر 
نتانیاهو   که  این شد  کرد.   ایجاد  جهان 
دربرابر قدرت اعتراض  البی های آمریکا  
به  تا  به فرصتی ششماهه  توسل کرد  
و  مرز  درون  یهودان  ارتدوکسی   امواج 

تصحیح مدار سیاسی  سروسامان دهد.
که  واروپا   آمریکا  جراید   استناد  به 
یهود  جامعه  برامر   بسیار   حساسیت  
خوددارند  وقتی نتانیاهو  بدیدار ترامپ   

همکاری  عدم  از  رفت  سفید  کاخ  در 
محمود عباس  از صلح حرف زد.وترامپ  

هشیار ومطلع  به او گفت : 
» خوب  حرف میزنی همه جا. اما چگونه 
است  نمی توانی  با محمودعباس  حرف 
با وجود 2/5  ملیون  بزنی ودریابی که  
وقر  اسرائیل   خاک  در  مسلمان   عرب 
یب نیم میلیون  یهود مقیم فلسطین  به 
ضرورت یک کشور  دو ملیتی  دو دولت  

یهود وعرب  اعتنا نداری ؟
***

حاشیه :  درحقیقت  نتانیاهو  بنحوی 
هاست  درشباهت  خود   نظریات   در 
باور  اردوغان   . درترکیه  اردوغان  با 
ترکیه  درخاک  کردها   حضور  به 
نداردونمی خواهد  بداند کردها  اقدم اند

 در سکونت  درخاک  این آسیای صغیر و 
ترکها وارداند برآنها.

که  بداند   خواهد  نمی  هم   نتانیاهو 
اند  اقدم  ها  فلسطینی  و  فلسطین  
نفی  یک  . پس  یهودان  بر  درسکونت  
واقعیت  تاریخی وچسبیدن  به عثمانی 
ها  یا یک کشور نوظهور  مثل اسرائیل  
مانع صلح  وهمزیستی  آدمها شده است .

» پایان حاشیه«

         اسرائیل  دربحرانی
             احتماالً سازنده 
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Swiss National  Day
روز ملی  سویس     

Mrs .Myriam  Wehrli  welcomes H.E. Ardeshir Zahedi to the ceremony

 Mr. Laurent Wehrli , Syndic de Montreux, depute au Grand Conseil du
 Canton  de Vaud, gives a warm recieing to H.E. Zahedi

After officials lectures ceremony starts by 
firing by old rifles

امسال نیز همانند سالهای قبل  مراسم 
روز استقالل در  سویس که مصادف با 
برگزارشد.  است  اوت  ازماه  روز  اولین 
درشهر  وسرور  جشن  و  رژه  گزارش 
شما  برای  پیش  سال  مانند  را  مونترو 
دلیل  خوانید.  می  که  ایم  کرده  تهیه 
انتخاب شهر مونترو  برای تهیه گزارش 
جناب  حضور  سویس   استقالل  جشن 
شرکت  و  شهر  دراین  اردشیرزاهدی 
ایشان در رژه و احترام و استقبالی است 
که مردم این شهر آرام و  زیبا که بدور 
از هیاهوی شهرهای بزرگ است ُ از این 
می  بعمل  ایرانی  سیاستمدار  شایسته 

آورند.
  ابتدا شهردار شهر مونترو  به حاضرین 
خوش آمد گفت و با سرود ملی سویس 
و شلیک چند گلوله  از تفنگهای اولیه ُ 
گروههائی   مراسم  دراین  آغاز شد.  رژه 
نماینده  بعنوان  مختلف  کشورهای  از 
ملتهای خود شرکت داشتند . ازآنجمله 
از چین ُ و ایتالیا ُ  بیش از دیگر کشورها  
دسته  پیشاپیش  بودند.   کرده  شرکت 
موزیک  کالسکه ای بود که جناب زاهدی  
ُ همسر شهردار و چند بانوی سرشناس 
گروههای  گرفتند.   قرار  درآن  شهر 
نیز پس  مختلف شرکت کننده در رژه 
از دسته موزیک  در خیابانهای شهر به 
حرکت در آمدند. مردم شهر و توریستها 
در دوطرف مسیر رژه صف کشیده و ابراز 
احساسات می کردند. بسیاری از بانوان 
کالسکه  وقتی  مسیر  درطول  مونترو 
می  مقابلشان  از  زاهدی  جناب  حامل 
 ! زاهدی  موسیو  میزدند  فرباد  گذشت 
موسیوزاهدی ! که از ساکنین سویسی 
را  زاهدی!  آقای  فریاد   ویا  بودند  شهر 
می شنیدی  که یکی از هموطنان مابود 
که دراین شهر اقامت دارد.آقای زاهدی 
احترام  با  مونترو  شهر  مردم  درمقابل 
بسیار برخورد می کند  و بهمین دلیل 
مردم مونترو نیز  اورا دوست دارند و همه 
جا  احترام اورا برخود واجب می دانند. 
پایان رژه مردم در میدان شهر  از  پس 
شهردار   باردیگر  ودرآنجا  شدند  جمع 

از شرکت مردم در مراسم روز استقالل 
سپاسگزاری کرد و ایرانیان حاضر دراین 
مراسم به دور آقای زاهدی حلقه زدند و 
عکسهائي بیادگار گرفتند.  شامگاه روز 
استقالل جناب زاهدی میهمانی مجللی  
را طبق معمول هرسال ُ در سالن یکی 
ماژستیک   بنام  مجلل شهر  هتلهای  از 
برگزار کرد که تعدادی از ایرانیان و برخی 
از دیپلماتها و سفرای کشورها و مقامات 
 . داشتند  شرکت  درآن  مونترو  شهر  
مراسم آتش بازی باشکوهیُ  پایان بخش 
این برنامه بود . در این صفحه تصاویری 

از این مراسم و همچنین میهمانی جناب 
زاهدی  را مشاهده می کنید. 

ترجمه انگلیسی  این گزارش را درصفحه 
بعد مطالعه فرمائید.

تصاویراز: ماهنامه آزادی
 Please read the English 
translation of this report on 
the next page.

Mrs .Myriam  Wehrli  and H.E. Ardeshir Zahedi riding  the  
special carrage

H.E. Ardeshir Zahedi, encircled by some of Iranian Participants 
in the Ceremony.

 Some of distinguished guest at the party held by H.E. A.Zahedi at  
Majestic Hotel   from Back row: Prof. Brandon  Manson, of Utah 

University ,  Gen.Francois CardinauxManson.Front row from left: Mrs 
Manson.  , Mrs Cardinaux, H.E. Ardeshir Zahedi , Mrs. El Rami ,  Prof.Dean  

White of Utah Universityand Mr. Karim El Rami   
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Mrs. H,Fassa, Mrs. Sossan Feiz, H.E. Amb 
of Argentina, Miss Shirin and Noushin 

Derakhshani  Outstanding guests  at the party

Mr. Laurent Wehrli , Mrs .Myriam  Wehrli  , 
H.E. Ardeshir Zahedi  at  the  end  of  the 

Ceremony .

from left: H.E. Ardeshir Zahedi, H.E. 
Julio Simoni  Ambassadore of Republique 

Domenicaine and his wife at the end of 
Ceremony.  

' گزارش اختصاصی  ماهنامه آزادی  از مراسم  
برگزاری روز ملی سویس در مونرتو 

Mrs .Monique Repond  and H.E. Ardeshir Zahedi riding   
the special carrage .

Exclusive Report from Swiss 
National Day by Azadi Monthly 
Magazine

This year, as in previous years, 
the Independence Day in 
Switzerland, which coincides 
with the first day of August, 
was a national holiday, a day 
of celebration and ceremonies 
in which the whole nation 
participates.  We have prepared 
exclusive report for you from 
a parade and celebration 
in the town of Montreux. 
The reason why we chose 
Montreux was the presence 
of H.E. Ambassador Ardeshir 
Zahedi in this region and his 
participation in the official 
parade. He has a special place 
in the hearts of the people and 
is highly respected by everyone 
in this calm and beautiful 
town. As a senior politician and 
distinguished honorary citizen, 
he received a special welcome 
by the mayor of Montreux. 
The Swiss national anthem 
was played and the magnificent 
parade followed the traditional 
gunshots from ancient rifles. 
Representatives from different 
countries participated in the 
ceremony and were warmly 
received. China and Italy 
were more present than other 
countries. The municipal music 
band followed the ceremonial 
carriage with Mr. Zahedi, the 
wife of the mayor and some 
local personalities on board. 
Various groups participated in 
the parade that moved through 
the central streets of the city 
following the music band. The 
people of Montreux and the 
tourists who had come for the 
occasion stood on both sides of 
the parade route and expressed 
their joy and emotion.  Many 
ladies from the region were 
shouting “Monsieur Zahedi, 
Monsieur Zahedi!” when 
the carriage passed by. The 
Iranians were particularly 
excited to see their renowned 
compatriot. They were proud to 
witness the love and respect of 
the people of Montreux for him. 
At the end of the parade, people 
gathered in the city square, and 
again, the mayor thanked 

the participants in the 
Independence Day ceremony. The 
Iranians attending the festivities 
circled around Mr. Zahedi and 
took photos with him. In the 
evening of the Independence 
Day, and as it has now become an 
established tradition, Mr. Zahedi 
entertained the dignities of the 
region, ambassadors from other 
countries, some Iranians and 
Swiss friends in Majestic Hotel 
for dinner. The magnificent gala 
concluded the ceremonies of 
the day. On this page, you can 
see pictures of this ceremony as 
well as the reception given by 
Ambassador Zahedi.

Photos by: Azadi Magazine
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دبگر نمی شود گفت وازآن بدتر  ادعا 
است   کشوری  آمریکا  که  کرد   هم 
دموکرات  ودررسالت  بردنِ  دموکراسی 
، به سراسر دنیا ست ، ومردم آن  درکار 
دنیا  به  انساندوستانه  اخالق   نشر 

هستند

درآمریکای  که  گفت  شود  نمی  دیگر 
برنژاد  وغالب  جهانی   جنگ  فاتح  
پرستی  و نفی نازیسم  وتعصبات قومی  
چنین پدیده ها  وجود نداردوهرچه از 
آن بهتر نباشد  دراین سرزمین  نصیب 
مردمش است . پس راه باید داد به  نشر 
فرهنگ وتمدن آمریکا  وشکر بایدکرد 

پدران  بنیاد گذار را .
از  بدور  آمریکا   که  سالهاست   اینک 
اخالق  سیاسی و بمدد  ارتش نیرومند 
و جهانگشا یش  ، همه  در پس وپیش 
و  کشورها   اشغال   و  مرزها  کردن  
نظام  ترین   سبع  امنیت   از  دردفاع  
ثروت  مدد  به   . است  مذهبی   های 

آسان  وفراوان بدست آمده  سعودیان  
کند   اقتضا  آن  آنی   که  سود  هرزمان 
آمریکای استعمار  زدای  انگلستان  و 
ابعاد  ستم   به فراموشی   فرانسه  زود 
هرجا    ، هیچ   ، رفت  چیان   مستعمره 
آنهاشد.آمریکای  جانشین  توانست 

گذار،  بنیاد  پدران   دوسِت   انسان 
خود   دوم  آبی  مرز   به  رسیدن   درراه 
اقیانوس  آرام  هیچ مضایقه   درساحل 
قدیم  سکنه   اولویت   حق  نفی   از 
که  نکردند   سرراه  های   سرزمین  
مناطق  آن  آن  درمدیریت   آثار  هنوز 

برپاست .
کش   بهره  جنوب  بر   پیروزی  از  پس 
پوستان   سیاه  از  متنفر  انسانهای   از 
داری،  برده  ورونق  تبعیضات   وخالق  
آمریکا هرگز  قادر به ریشه کن کردن  
آزادی  بهانه   وبه  نشد  آن  فرهنگ 
تفاوت  پراز  درساحت   ودموکراسی  
بر  عرصه  استیت«    « و   » »فدرال 

ووحشت  وسیع  افراطی   گروههای  
گذارد.  باز  وکنارها   ، درگوشه  آفرین  
از شمار   بحدی که امروز  هیچ مرجع  
وعملکردهای   آنها   وخصلت   آنها 
دقیق  اطالعی   آنها  قانونی   غیر 
های  قربانی  اولین  درحالیکه  ندارد.   
جمهور  رؤسای   درخیل   پدیده   این 
ورهبران  طرفداران  حقوق بشری  اند 
که لوترکینگ  ازآن آزادی وبرابری ها  

جزرؤیایی ندارد.
باآنهمه  تالش  رهبران ومردان  ، هرگز 
، علل واسباب وریشه  نظام   نشد  که 
های ترور کندی  ها و لوترکینگ ها  را 
چنان  مفهوم  نسل ها کند  تا ریشه آن  
پدیده شوم بخشکد. برعکس ، آمریکا  
بااقدامات نظامی خود  درژاپن  ودرکره  
ودرعراق  )سابق(  ودرهندوچین 
وافغانستان  طی قریب یک قرن  ، نمونه 
ها از افراط  ها و جنایات فردی  و جمعی 
های درپوشش   ، داد  دیگران  بدست  

آن  با  وامروز    ، بشری  ضد  دروغین   
واقعه  پر سروصدا  که در شارلوت ویل  
روی داد  آمریکا شاهد  وجود کوکالس 
کالن و افراط  سفید پوستان  باصطالح  
شنیدن   در  وما   است  ناسیونالیست 
و     Rage Blanche مثل   اصطالحاتی 
نئو نازی وAlt Right  و برتری  سفید 

بر دیگران  هستیم .
فاجعه  درآن  ترامپ   بنویسند   اینکه 
دیر جنبید  یانه ، مشکل گشا نیست . 

اینکه ترامپ  فیلسوفانه  همه گروه هارا 
بیک چوب براند  وبگوید : )نژادپرستی 
بد است ( وخیال کند  آن که مبتالی 
در می  وبد   است  سراز خوب  بد  این 
بگوید  که   آنکس  و   . خطاست  آورد 
وتبعیض   نفرت  اینهمه   چرا  اساسًا  
گرایی  صدایش مشهی  به انتباه نشود  
ونتیجه تحقیقات  بعمل در نیاید  هم ، 

عین  خطاست .
می  پوشیده  روبیو   مارکو  سناتور 
انحرافی  وقایع  باید   ترامپ  که  گوید  
را  آنگونه که روی داده  شرح دهد. این 
هم حرفی است  بین حرفها تا بیماری  
پوشیده  لفظی   مسکنی  با  را  جامعه 

بدارند.
اینکه ترامپ پیوسته  درعتاب ، پس در 

ناراضی تراشی است  ، حقیقتی است . 
اما چرا مردم  حرف از دادگستری  نمی 
القضات  قاضی  جمهور   رئیس  زنند. 
خودرا   فشار  باید   مردم   . نیست 
عدالت   ودستگاه  قانون   براجرای 
درافتند   ترامپ  با  فقط   اینکه  بنهند. 

حتمًا هدفی سیاسی  دارند.
مسلمًا ترامپ یاحرفهای تندوتیزی  که 
دراین یکسال زده  زیر ذره بین هاست . 
مسئولیت او  در آنجاست که افراطیون  
 . با آنهاست  فرض برآن دارند  که وی 
ولی حضور  رهبری افراطی  مثل  استیو 
بنن  در کاخ سفید چرا؟  او نقشی در 

نشر ناسیونالیسم  پوپولیست دارد.
برود)شایع  چه  بنن  استیو  آقای  این 
است رئیس فاکس نیوز  این را ازترامپ 
جامعه   ، نرود   وچه  است(   خواسته 
بیمار مبتال  به انواع  تبعیضات معالجه 
نمی شود.) این مقاله قبل از کنار رفتن 
از مقام خود درکاخ سفید،  بنن  استیو 

نوشته شده است . - آزادی(
آمریکا  نظام آموزشی  پر تبعیضی دارد 
. کم نیستند  مدارس نژادگرا  به بهانه  

تدارک رفع آن .
ترامپ  پدر  براینکه   کنند   می  تکیه 
با  همکاری   یا  عضویت   در  مدتی  
کوکالس کالن   بوده ودرتظاهرات  آن 
ونمی  است  جسته  شرکت  سازمان  
وکدام   دارد؟  وجود   kkk چرا   گویند  
دست یا دستها  دربود آن مؤثراست ؟ 
برسر یک مجسمه  ازیک ژنرال جنوبی  
کرد  فتح  را  ریچموند    1862 به  که 
درویرجینیا   امروز  بود   ها  کنفدره  واز 
سیاه  ادوار  از   جنگ  آن   . غوغاست 
تاریخ آمریکاست . شهردار لگزینگتون  
برای  توانیم   نمی  مادیگر  گوید   می 
دادند   دوام  را  داری   برده  کسانیکه 

احترام قائل شویم .
آورند   نمی  خود  بروی  مخالف   آقایان 
که باستناد آمار  رسمی  1500 مجسمه 
مختلف  درنقاط  هنوز  ژنرال   همان  از 
بعداز  وجود دارد  ومعلوم نیست چرا  
جنگ  1961-1965  دولت های مدافع 
حقوق بشر  وضد برده داری  ودمکرات  
اساسی  اقدام  مجسمه  آنهمه   نفی  در 

نکردند.  

  ترامپ،  صیاد یا صید؟

پروفسور کاظم ودیعی -  پاریس

بجا ماندن  آن مجسمه ها  در فرهنگ  
عامه  نشان دلبستگی بعهد برده داری  
واستثمار انسان  از انسان است . امروز 
نیست  تنها  درمخالفت    شهردار  آن 

بلکه درتأیید او  کوتاهی هاست .
در نیواورلئان  اخیراً چهار فقره  از نوع 

همان مجسمه  ویران شد. 
تاریخ   این   : گویند   می  مدافعین 
نگهداشته  باید   . ماست  آمریکای 
شود. ولی هدفشان  تعزیز و تکریم  بر 
برتری سفید پوستان است . واین بدان 
معناست  که نظام دمکراسی  رادرست  

دراذهان  ننشانده اند.
روزنامه  واشنگتن پست  دریازده ماه 
مه  مقاله ای رادرتأیید نگاهداری  آن 
و   Mitch Landrieu بقلم    خاطرات  
مایه   درهمان  روزنامه  همان   در2015  
واو  دارد   ای  مقاله   J.W.Loewen بقلم  
کتابی نوشته علیه معلم خود  که به او 

تعلیم دروغ داده است .
برداشت  خود   ازتاریخ  آمریکا   مردم 
یکپارچه و واحدی ندارند. می نویسند 
داران  برده  مخالف   که  درتنسی   که 
کرده  امضاء  را   اتحاد  پیمان  و  بوده 
دارد   ازعهد  سیاه  بنا  است  هنوز 72 
دادند   شکست  را  کنفدره  که  آنها  واز 
 2 فقط  بخشیدند   آمریکارا  وحدت  و 

بنای یادگاری بجاست .
بشر   حقوق  ناصح   آمریکای  چگونه  
ودموکراسی  می تواند ادعای  صالحیت 
اگر  دیگران؟  به  دادن  درس  در  کند  
ریگی   حتمًا  پرد  می  بهمه  ترامپ  
داشتن   ومقدم  برتری  دارد.  درکفش 
کالم   تکیه  و  جمله شعارها  از  آمریکا  
که  بدگرا   مردم   . است  دانلدترامپ  
ها  نژادگرا   عهد  به  آمیخته   فرهنگی 
دارند  دررابطه با  حرفهای ترامپ  در 
جو فعلی  خودرا  خواسته یا ناخواسته  
ابزار  اینکه   ضمن  کنند.  می  او  تابع 
مخالفان  سیاسی ترامپ  هم هستند. 
رقابت جناح ها  هم انحراف ها رادرخود 

جامعه  جا می دهد.
دنیا  که  رسیده   بقدرت  وقتی  ترامپ 
ناتوان  از یک جنگ بین  بزرگان است  
آنهاست. طعمه  کوچک   دولتهای  و 
روسیه؛  طعمه    ، گرجستان   ، اوکراین 
و  ؛  آمریکا  طعمه  وافغانستان   عراق 
مددپول  به  همگان   طعمه  سوریه  
 . فارس  خلیج   وامرای  ها   سعودی 
داند  نمی  ترامپ  دولت  جو   درچنین 
این  بگیرد و خرج درون کند.  از کجا  
افراطیون   جنگ  به  جهت   بی  کشور 
نرفته است . آن آمریکا که در خاورمیانه  
انگلستان را  پس راند  وهمه را طعمه  
خود کرد  واسرائیل را  بعهد روز ولت  
کاشت ، دیگر وجود ندارد. چین توسعه 
طلبی  قاهرانه  آمریکارا رد کرد. و به 
مدد  تجارت جهانی  قد کشید.واقتصاد 

مبتنی  بر مواد اولیه  

نکرد.  دنبال  را  دیگران   آسان  و  ارزان 
اولیه  وگاهی  نیازهای   به  و جواب داد  
ساده  مردم دنیا . امروز آمریکا  دربرابر 
خوانده  اورا  دست  که  قراردارد   دنیایی 
واین  بجاست   آمریکا   اما غرور   . است 
غرور به فرهنگ  افراطیون  ازهرگروه  و 
با هر گرایشی که باشند دامن  می زند. 
نژادگراها   ورشدونمو   خودنمایی   پس 
وسفیدوسیاه  دیدن آنها  و ناسیونالیست 
وماجراآفرین   خشن  و  خودستا  های 
که  وترامپ   عادی  است   ای  پدیده 
درافکار  و جهان بینی خود  چیزی از آنها  
دارد  یا در چنگ آنهاست  ویاباآنهاست . 
بی آنکه بشود  بسادگی آن را اثبات کرد. 
ترامپ گرگ گرسنه  ای است که به گله 
زده  وهنوز هیچ  به دندان نگرفته است .
تهدید   او  لفظی  یورش  آخرین  
منتهی یابد   ادامه  اگر  که  ونزوئالست  

وبرافروختن  گراها  چاوز  احیای   به  
وکشورهای  مردمان   همه  نفرت  

آمریکای التین  منتهی می شود.
رادروجود   امروز   آمریکای  مشکالت  
کرد.  خالصه  شود  نمی  ترامپ  شخص 
وبیهوده  است  ترامپ  همان   آمریکا 
آمریکا  نکردند.  جمهور  رئیس  اورا  
ترامپ   . است  ای  گرسنه   گرگ 
سرگردانی  وشکارگر  جو   طعمه 
آمریکا  از  نه  دیگر  دنیا   زیرا   . است 
دهد. می  باج  آن  به  نه  و  ترسد   می 
آمریکای  عظمت  به  امروز  آمریکای 
یکصدسال   با   آنهم  بالد.  می  دیروز 
اما ُکره  چندصد ساله   . سابقه قدرت  
و بیش از هزارساله  حق وحدت ارضی 
نداردوباید دوتکه شود  تا بلعیدنی  شود.
نفرت ترامپ  از ضخص اوباما  وساخته 
اوباما   که  دارد   درآن  ریشه   او  های 

آتش زیر خاکستررا می دید.
آیا خشم وخروش او سرانجام  بسوداو  
تمام  آمریکا  اجتماعی  معضل   حل  و 
میشود؟ این از محاالت است . آمریکا 
ناگزیر است  به میانه روی برود . البته 
بدست جمهوریخواهان . چگونه وچطور  
و چه وقت ؟ آن را امروز  نمی شود گفت 

. اشتباهات دیگری  در راهند.
چرا ترامپ می گوید  بنن آدمی است  
رئیس  وچرا  کند  می  کار  من  برای  که 
رفتن   سماجت  با  نیوز   فاکس  مقتدر  

همورا ازترامپ می خواهد؟
آخر درآمریکا کیست  که سوابق وطرز 
فکر  استیو بنن را  نداند؟ پس ، آوردن 
او   کاربه  وسپردن   سفید  کاخ  به  او  
بمعنای همفکری  هاست ؟ ترامپ دائم  
میدهد.  نشان  بمردم  را   خروس  دم 
گرایانه   افراط  نسخه   یک  خورانیدن  
آمریکا  مردم  به  ویاران  ترامپ  ازسوی 

دیگر شدنی نیست .
هیچ بعید نیست بحران فعلی  آمریکا 
منتهی به انقالبی فرهنگی  شود. به این 
موجبات   ساختن   بافراهم  که  معنی  
آمریکائی   ، ملی   وسیع  گفتگوی  یک 
یکباربرای همیشه   ترامپ   ودولت  ها  
وگروهکهای   گروهها   ازشر  خودرا 
از اختالفات   یابرآمده  افراطی غلتیده  
زیرا  بخشند.  نجات  جنوب  و  شمال 
باستناد نوشته ها  وگفته های بسیاری  
این  طرز   ، از متفکران ودانشگاهیان  
فکرهای افراطی  وآن مجسمه هامیراث 
طالئی  )1( آمریکا نیست  بلکه ابزاری 
برتری  سفیدپوستان  دردست  است  

جو  و تبعیض گرا.
را  فعلی  بحران   بتواند   ترامپ  اگر 
صمیمانه  ، حقوق بشرانه  مدیریت کند  
فرهنگ   به  بزرگی  خدمت   شک  بی 
این   وبهره   . است  کرده  خود  مردم 
نامراد  قدری  جمهوری  رئیس  نصیب  

که خوداوست خواهدشد.
جمله  از  زند.  می  بجا  گاهی   ترامپ 
وقتی  گفت وخوب ومنطقی هشدارداد   
به کیم ، اول ازباب حمله موشکی اش 
به گوآم که پایگاه  نظامی  آمریکاست  
گوام منصرف  به  از حمله  کیم  ووقتی  
نبالید  بخود   ترامپ  که  شددیدیم 
وصمیمانه  گفت کره شمالی  به تصمیم 

عاقالنه ای رفته است 
به کنایه ترامپ  را صیاد  و گاه  گاهی 
دیگر  صید تصور می کنند. بهتراست 
وبخود  بشنویم   را  صفت  هردو  فعاًل  
زیرا  ها  داوری  برای  دهیم   فرصت 
جامعه آمریکا  در پرسشهاست ازخود 

و ترامپ نیز.

کاکس   کارنل  از  فوق   اصطالح   -)1(
استاد تاریخ دانشگاه کارولینای شمالی 

است .
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درست کرده به  ریش وسبیل  خود می 
رابارنگ وحنا   بندد وهمین قسم شب  
. صبح متوجه  می شود که  می خوابد 
تمام  مالفه های  رختخواب آلوده  شده 
است  وآنهارا  درحوض وسط مهمانخانه  
می شوید. حوض را خالی کرده  ودوباره 

آب می اندازند.
درتمام مهمانی های رسمی  قهوه چی  
وفراش  کرده   چاق  را  قلیان   شخصی 
های مخصوص  ظرف های ترشی سیر را 
می بردند که همراهان  موکب  همایونی 

تناول  فرمایند.
سوقات برادر تاجدارم  مظفرالدین شاه  
قاجار از  فرنگ یک  »َگرد« بود که  از 
گیاه گزنه می گرفتند که به قدر یک بال 
یا رختخواب  اگر دربدن کسی   مگس  

کسی  می ریختند تا صبح  نمی خوابید.
برادرم مظفرالدین شاه  دومن از این َگرد 
را بتهران آورده  شب ها  دررختخواب  
آنها حرکات  زنان حرمسرا می ریخت  

مضحک  می کردند  واو می خندید...
 

مظفرالدین شاه درفرنگ 
تاجگذاری   هنگام  که  شاه   مظفرالدین 
43 سال داشت  مردی بود مالیم ، سست  
وبی حال وتنبل  که شیفته  زرق وبرق 
غرب بود . پادشاهی که  برای زمان صلح 
وآرامش  خلق شده بودولی از اقبال بدش  
بایک دوره ی بحرانی  وانقالبی  مواجه شد.
درسال 1315 قمری  درنخستین سفرش  
درباریانش  از   زیادی  گروه  اروپا   به 
 ، هنری   اشیاء  انواع   . برد  همراه  را 
شمشیروطپانچه  ، پیانو ، مبل و هر خرده 
ریز  بی مصرفی را  که می دید  ، مخصوصًا 
اشیاء  زینتی را می خرید  ودستور حمل 

آنها را به تهران می داد.
مظفرالدین شاه  درضمن  تکنیک جدید  
را نیز  به کشورراه داد  ازجمله  نخستین 
چاپخانه  با حروف سربی را  وارد کرد  که 
درزیرزمین  کاخ گلستان  به کار افتاد. 
همچنین با خرید  یک موتوربرق  که با
زغال کار می کرد  عمارات کاخ گلستان  
را با الکتریسیته  روشن کرد. گذشته از 
اینکه  تمام ارک ، شب ها  روشن بود برق 

به دوسر خیابان نیز رسید.
به   مسافرت  از  پس  شاه   مظفرالدین 
جهانی  بانمایشگاه   همزمان   پاریس 
سال 1900  ، اتومبیل  را به ایران آورد. 
او که به گل وگیاه بسیار  عالقمند بود  
از گل ودرخت  وسبزی  انواع جدیدی  

رادرایران بومی کرد.
مسافرت سال  1315  مظفرالدین شاه  
باترن مخصوص  از طریق  روسیه انجام 
گرفت  وبامالقات  باتزار بپایان  رسید. 
به  خود   سفر  برای  شاه   مظفرالدین 
بیست وپنج میلیون  تومان نیاز داشت  
که لندن از دادن  چنین وامی  خودداری 
نمود. شاه ایران مجبور  شد دست تمنا  

به سوی روسیه دراز کند. امین  السلطان  
پس از مذاکراتی  موفق شد  این قرض را 

ازروسیه بگیرد.
که  شاه   مظفرالدین  سفر  درسومین 
درسال 1320 قمری انجام گرفت  امین 
الدوله وام مختصری  ازانگلستان گرفت  
بود   وناتوان  مریض  بسیار  که  را  وشاه 
ازآب  معالجه  تابرای  کرد.  فرنگ  راهی 
های معدنی  بالد نمسه آنروز و اطریش 

امروز  استفادده کند.
سفرنامه مظفرالدین شاه  به قلم خودش  
تاکنون بارها  به زیورطبع  آراسته گردیده 
است . اینک برای  اینکه شماهم ازفیض 
مطالعه  آن بی نصیب  نمانید چندسطر 
از  آن تحت عنوان : یک شب  درفرنگ  

عیناً نقل می شود:
» امروز که روز پنجشنبه است  ، صبح 
آمده   آن  از  پس   ، آب خوردیم  رفتیم  
قدری گردش کردیم ، چون  یک قدری 
از آب ما باقی بود  دوباره رفته  خوردیم 
درباررا  وزیر  . قدری  گوش فخرالملک 
از  پس   . گذاشتیم  سربسرش  کشیده  
آن  وزیر دربار تلگرافی  به ماداد  که دراو  
تفصیل عمل  کردن بواسیر  آقای صدیق  
الدوله بود خیلی خوشحال شدیم . چون 
شب جمعه بود  سید حسن آخوند  روضه 
خواند گریه کردیم . نماز اذا زلزله  خوانده 

خوابیدیم ...«

آریامهر در فرنگ
پاریس   به  وشهبانو   شاه  درمسافرت  
درسال 1974 میالدی  هنگامی که برای 
در   فرانسه  اتمی   تأسیسات  از  بازدید  
بعدازظهریک    ، داشتند   اقامت  جنوب 
وشهبانو   شاه  اینکه   از  قبل   ، روز 
درباغچه  کنند   ترک  را  کشورفرانسه 
نیم   شهر  حومه  در  که  هتلی   مصفای 
نشسته بودند  این مکالمات  بین یکی 
از  ایرانیان  مقیم شهر  لیون با شاه به 

عمل آمد:
) این مکالمات را قبالً در آزادی خوانده 
اید ولی برای مقایسه سفر شاهان ایران 

به فرنگ دوباره دراینجا تگرار می شود(
- سالم آقای اعلیحضرت ، حالتون خوبه،  
خوش آمدید اینجا  . خوشحالم  که شمارا 

می بینم  وبه فارسی حرف می زنم .

وشغلم   کار   . است  ژان   اسمم  من   
فامیلم    . هستم  کلیمی    . خوبه  خیلی 
میکائیلوفه .  پنجاه  سال پیش  وقتی 
ریختند  درتهران محله  جهودهارا آتش 
زدند  ، من فرارکردم . پیاده تا  قزوین 
دویدم . باألخره بعداز  ماه ها  خودمو به 
کارخانه  لیون   . درشهر  اینجا رسوندم 
نساجی زدم . کاروبارم سکه شد  . این 
قالیچه هائی  که توی اتاق شما  انداخته 
اند  وتوی اتاق خانمتون  انداخته اند  مال 
من است . توی اتاق های  این هتل که 
قالیچه  نداره . شمارابخدا  مضایقه نکنید  

هرکدامش را دوست دارین وردارین . 
برلب  لبخندی  درحالیکه  اعلیحضرت 

داشت  گفت :خیلی ممنون.
دراین موقع  ژان  دست در جیب خود 
قدیمی   گوشواره  لنگه   ویک  کرد  

درآوردوگفت :
 این گوشواره  به گوش  زن فتحعلی شاه  
بود. من آن را  دریک حراجی خریده ام .

که  حاال  هست   لنگه  یک  که   حیف 
قالیچه راورنمی دارین   این گوشواره را 

بخانمتون بدین .
به اشاره شاه  سرلشگر ایادی  گوشواره 

را ازاو گرفت.
اعلیحضرت :حاال چه  می کنید؟

ژان :  80 سال دارم روزا ورزش می کنم . 
اسکی روی آب . پسربزرگم  جراح قلب 

فرانسه است .
اعلیحضرت : آیا به ایران سفر کرده  است؟

ژان : خیر  اینجا بدنیا آمده  . فارسی بلد 
نیست .

دراینموقع اعلیحضرت دستوردادند  که 
وزارت دربار  ترتیب مسافرت  پروفسور 
میکائیلوف  فرزندژان را به ایران  بدهد. 
درتمام مدتی  که این مذاکرات خالصانه  
ومبالغه  تملقات   از  وعاری   وصمیمانه 
های معمول  انجام می شد  من از نزدیک  
ناظر صحنه ای بودم  که مطمئن هستم  
ساله  وهفت   سی  سلطنت   دردوران 
نداشته  نظیر   پهلوی  محمدرضاشاه  
است. ای کاش ،  همه صداقت  وسادگی 

ژان میکائیلوف را داشتند.
شخصًا  شاه  درحالیکه  آنروز  فردای 
هدایت هواپیمای سوپرسونیک  کنکورد  
نیم   ازشهرزیبای  داربود   عهده  را 

مستقیماً به تهران پرواز کرد.
***

زمانی که افتخار  خدمت  درسفارت ایران  
درپاریس داشتم  بهمت واالی  سناتور 

فروغی  )فرزند  زنده یاد  ذکاء الملک  
فروغی ( وحمایت دولت ،  کوشش کردیم  
آثارباستانی و عتیقه   ایرانی  را که در 
اروپا   بازارهای   روانه   قاجاریه  دوران  
می  عرضه  درپاریس  آنچه    ، بود  شده 
درموزه  نگهداری   و  ضبط  برای  شود  
های  کشور خریداری  وبه ایران بفرستیم 
.واین کار  باموفقیت انجام شدوموزه های  
انقالب   بعداز  ولی   . گرفت  رونق  ایران 
اغلب   . شد  پنبه  بودیم   رشته  آنچه 
آنچه را  که ما  با نظر خانم  صادق وسایر 
کارشناسان  خریداری کرده بودیم  باز از 
حراجی های پاریس  سردرآورد. انشاهلل 
نسل  بعدازما  مجدداً باقیمت  بیشتری 
خواهند  را  تاریخی   نظیر  بی  آثار  آن 
خرید    وبه ایران  خواهند فرستاد. ولی 
افسوس  وصدافسوس  مغزهای فراری  را 
دیگر  به هیچ قیمتی  نمی توان  خرید 

وبه ایران  بازگرداند.

ناصرالدین شاه درفرنگ

نمایش  برای  قاجار   شاه  ناصرالدین 
عظمت  وجالل و شکوه  وقدرت  دربار 
گردون مدار  دولت علیه ایران  سه بار  
درسالهای 1873، 1878 و 1889 میالدی 

به اروپا سفر کرد.
اولین سفر شاهانه  درآوریل  سال 1873  

صورت گرفت  . 
شاه درروسیه مورد  استقبال  و پذیرائی 
الکساندر  و  تزار  آمیز  واحترام   گرم  
دوم  قرار گرفت . ناصرالدین شاه  دراین 
نوجوان  همسر  جیران«   « مسافرت  
وسوگلی  خودرا نیز  بهمراه داشت  ولی 
درروسیه  دستورداد که  ترتیب مراجعت 
او به ایران  داده شود. درانگلستان  ملکه 
ویکتوریا  پذیرائی  شایانی  از شاه بعمل 
وحمایل   نشان  ویکتوریا   ملکه   . آورد 
 The order of the garter زانوبند  
به  را  است  انگلیس   نشان  باالترین  که 

ناصرالدین شاه  داد.
درپنجم  وهمراهان   شاه  ناصرالدین   
فرانسه  وارد   1873 جوالی  
شدندومسافرت شاه  بفرنگ هم  زمان  
بابرگزاری  نمایشگاه بین المللی  پاریس 
فرانسه   سرداربزرگ   ماهون   بود.ماک 
استقبال بی سابقه ای  ازشاه ایران  بعمل 
آورد. طاق نصرت  )آرک دو تریومف( را 
با پرده ای پوشانده بودند ونقش برجسته  
شیروخورشید ایران  را باالی آن  نصب 
کرده بودند. ماک ماهون که می خواست  
درفرانسه   دوباره  را   حکومت سلطنتی 
برقرار کند  امیدواربود  بااین استقبال  ، 
مردم پاریس را  به عظمت و شکوه وجالل 

وقدرت پادشاهی آشنا نماید.
ناصرالدین شاه  که ازاین استقبال گرم  
واز  سان گردانهای  فرانسه  در میدان  
لون شان long Champ  به شوروشوق  
ادای  بعنوان   را  شمشیرش   بود  آمده 
احترام  به ماک ماهون  هدیه کرد. سفر 
آخر  ناصرالدین شاه  همزمان با  جشن 
های  صدمین سال انقالب  فرانسه بود. 
واو تنها سلطان خارجی بود  که در جشن 

های  پاریس شرکت داشت و باالی برج 
ایفل رفت .

خوداز  دردیدار  شاه   ناصرالدین 
کشورهای اروپائی  بخوبی متوجه  عقب 
اصالحاتی   ماندگی  کشورش شد. طبعاً 
انجام   کبیر   امیر  توسط  پیشترها   که 
سال  درآن  بود.  چشمگیر  بود   گرفته 
اصالحات شهری   ها  طبق دستورشاه  
بهمل آمد. خیابانهای متعدد  وکوچه ها 
ساخته شد. قانون  وزارت عدلیه  ، قانون 
احتساب ، قانون  نظام  وقوانین پستی  
تهیه شد. . ایران  دردوره قاجاریه  هرگز 
صاحب  راه آهن نشد  مگر حدود بیست 
کیلومتر  فاصله تهران و شاه عبدالعظیم  
که کشیدن خط  آهن آن  ماشین دودی  
به یک شرکت بلژیکی  واگذارشد. جاده 

ای نیز  درایران وجود نداشت .
درسال 1889  مطابق  1306  تنها جاده  
قابل ارابه رانی  راه بین قزوین و تهران وقم 
بود. درعوض  کشیدن خطوط تلگرافی 
توسط انگلیسها  به سرعت پیش می رفت 
. بطوریکه  درپایان سلطنت  ناصرالدین 
شاه  یک شبکه تلگرافی  ، سراسر کشور  
را تحت پوشش  داشت . موقعی که  وزیر 
مختار  انگلیس  قرارداد  کشیدن  خطوط

ارائه   شاه   ناصرالدین  رابه  تلگراف    
برای  را   آن  شاه  که  شنید   دادوجواب 
مشورت به  هیئت وزرا ء خواهددادفوراً 
بعرض رساند  امیدوارم  ازاین مثال  که 
اعلیحضرت مرا عفو  خواهند  می زنم  
که  است  این  معروف  مثل  آن   ، فرمود  
هزار مرد  هزارفکر دارند و این قرارداد  

احتیاج به یک تصمیم دارد . 
شاه  دست  به  که   تلگرافی  نخستین  
رسید  از کاشان بود  که اعالم می کرد  » 
خربزه ها رسیده اند.« این هم نشانه ای  از 

اهمیت  خربزه درتاریخ ایران !
خود  سفر   دردومین  شاه   ناصرالدین 
نظام  به  وتوجهش   عالقه  بیشتر  
بود.  اروپائی   های  قشون   وتشکیالت 
کرد  درخواست   روسیه  امپراطور  از 
چند نفر  از صاحب منصبان  خودرابرای  
تجدید تشکیالت  ونظام قشون  به ایران  
پنج  دستورداد   فوراً  تزار  بفرستد. 

افسرروسی  عازم تهران شوند.
درسال  شاه   ناصرالدین  سفر   سومین 
1889 انجام شد. مطلبی که دراین سفر  
محافل اروپائی را  متعجب کرد  همراهی  
یک پسر  بچه ده ساله  زشتی  که ملیجک 
نام داشت  و لقب عزیزسلطان  گرفته بود  

با شاه بود که همراهی  این نوجوان زشت  
باشاه ، بگو مگوهای  زیادی دردربارهای 

اروپائی بوجود آورد.
شاه   ناصرالدین  دختر   السلطنه   تاج 
السلطنه  در  تاج  درکتاب   » خاطرات 

ایران چنین می نویسد:
سیاست پدر تاجدارم  ، سلطان  صاحب 
قران  ناصرالدین شاه  قاجار این بود  که 
اشخاص پست  و بی علم را  مصدر کار  
نماید. گویا  تاریخ انقالب  کبیرفرانسه  را 
زیاد خوانده بود که خانواده های  بزرگ 
راباید  مضمحل ونابود کرد  واقتدار علم  

را باجهل  ، نیست ونابود  ساخت .
هشتاد  من   تاجدار  پدر  اعلیحضرت 
او  زنهای  حرمسرای   . عده  زن داشت 
این  اگر   . رسید  می  ششصد  پانصد  به 
پدرتاجدار من  خودرا وقف عالم  انسانیت  
وترقی ملت  خود ومعارف  وصنایع  می 
نمود چقدر  بهتر بود  تا اینکه تمام وقت 

خودرا  با زنها بگذراند.
بهادر   امیر  فرنگ  به  شاه  درمسافرت  
رئیس کشیک خانه  جزو همراهان شاه 
بود در کنترکسویل  که درالتزام  رکاب  
دریکی از بهترین  هتل های شهر  بود 
روزی  در لگن زیر تختخواب  رنگ وحنا  

یادواره ای از مسافرت
ناصرالدین شاه - مظفرالدین شاه 

وشاهنشاه آریامهر به فرنگ

ناصرالدینشاه درسومین سفر بفرنگ پسربچه ده ساله زشتی بنام ملیجک باخودداشت که پاریس - ناصرامینی
تعجب همه دربارهای اروپا را برانگیخته بود.

آخرین سفر مظفرالدینشاه به فرنگ اولین سفر ناصرالدینشاه به فرنگ

برلین در شهرداری “شونه برگ” در حضور  در  توسط شاهنشاه  امضای دفترطالئی 
هاینریش آلبرتس، شهردار وقت برلین. تاریخ دوم ژوئن سال 1967 میالدی.

گفتگوی مطبوعاتی محمد رضا پهلوی در سفر به پاریس در سفارت ایران. 
تاریخ 29 مه 1959 میالدی.
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می کند  رفتیم تا سه نفری  تولدش را 
شاید  این   : گفت  می   . بگیریم  جشن 
آخرین جشن تولد من باشد.  اما بسیار 
دراین جشن  بود.   و خوشحال  امیدوار 
بود که کتاب ستارگان وبرگ افرا را که 
چاپ شده بود به او نشان دادم .خواستم 
از  تولدش  جشن  هدیه  بعنوان  را  آن 
وباید  ندارد  امکان  گفت  اما  بپذیرد  من 
هزینه چاپ را ازمن بگیری. خوشبختانه 
خوداو توانست تعدادی از آنهارا به کانادا 
طریق  ازآن  را  چاپ  هزینه  و  بفرستد 
تأمین کند. دیری نگذشت که همسرش 
نیاز به عمل جراحی زانو پیداکرد و چون 
بگذارد  درخانه  تنها  اورا  توانست  نمی 
بناچار به خانه سالمندان در همان شهر 
محل اقامتش یعنی داکسبری برده شد. 
در آغاز از محیط خانه سالمندان بسیار 
راضی بود.  مرتب به او سر میزدم و باهم 
تخته بازی می کردیم . روزگاری تخنه باز 
ماهری بود اما این روزهای آخر اشتباهات 
کردم  می  سعی  ومنهم  کرد  می  زیادی 
ببازم تا او خوشحال شود. پس از آنکه 
را گذرانید چون  نقاهت  همسرش دوره 
اورا تروخشک کند   توانست  نمی  هنوز 
بناچار به خانه سالمندان دیگری که می 
توانست برای مدت زیادی اورا نگهداری 
کند سپرده شد. ازخانه سالمندان جدید 
بدیدنش  هربارکه  نبود.  راضی  زیاد 
میرفتم  ابراز نارضایتی می کرد و دلش 
می خواست به خانه بازگردد. اما متأسفانه 
وضع جسمی همسرش اجازه نمی داد که 

درخانه بتواند ازاو مراقبت کند. 
او که زمانی آرزوی بازگشت به ایران را 
آپارتمان  به  برگشتن  به  اکنون  داشت 
اما  بود  راضی  درداکسبری  ایش  اجاره 
میسر نشد.  سرانجام درروز 27 ژانویه 
 12 درساعت  بااو  دیدارم  آخرین   2016
ظهر انجام شد. دیگر رمقی نداشت تنها 
آزیتا  ودخترش  من  دیدار  منتظر  گوئی 
بود. آخرین نگاه را به پیکر چروکیده و 
درهم فرورفته اش انداختم دستانش را 
دردست گرفتم و با او خداحافظی کردم 
و  برای همیشه ازاو جداشدم . لحظاتی 
آنجلس  لوس  از  که  دخترش  بعدازمن 
آمده بود برسر بالینش حاضرشد و زمانی 
که درساعت دو بعدازظهر آزیتا باپدرش 
خداحافظی کرده واورا ترک گفت  اوهم 
با  برای همیشه چشمان خودرا بست و 
شکست  و  موفقیت  و  خاطره  دنیا  یک 
هائی که درزندگی سیاسی و شخصی اش
 داشت از دنیارفت .هنوز به یاد نخستین 
خاطرات  کتابچه  که  هستم  بااو  دیدارم 
خاصی  وترتیب  نظم  با  که  را  کودکیش 
برای  ازآن  تا  داد  من  به  بود   نوشته 
نوشتن خاطراتش در مجله استفاده کنم .  
ازهمان کودکی اشتیاق زیادی به نوشتن 

در  کتابچه  این  باردیگر  اینک   . داشت 
مقابل چشمان من است  آن را می گشایم 
و به یکی از خاطراتش نگاه می کنم که با 

چه صداقتی نوشته است .

دفترچه  از  نقل  به   1323 خرداد   11
خاطرات خودم :
زندگی درتهران

» شرح ذیل مربوط به پنجماه قبل  از این 
است وبا طرز زندگی امروز من  درتهران  
که شرح آن بنوبه خودخواهدآمد مغایرت 

کامل داردووو«
»دیشب گرما مجبورم کرد  که رختخواب 
بدهم  انتقال   ایوان   به  ازاتاق   خودرا 
خواب  گرما   فرط  از  نیز   درایوان  ولی 
وسیدحسین   بهروز  شد...  نمی  ممکن 
چون  بودند   خوابیده  من  پهلوی  که 
خوابشان  نمیبرد  بایکدیگر بازی کرده  
وسروصداراه انداخته بودند  وعزیز جان  
)مادرناتنی دکتر عدل( گاهگاهی  فحشی  
آنهارا   که  کرد   می  آنهاداده  وسعی  به 
صدای  نیز   مجاور  ازاتاق   بخواباند.... 
پاپاجان  بگوش می آمد که بالحن تندی  
می گفت : نصف شب است  صدا نکنید  

بگذارید یک دقیقه بخوابم .«
می  خود  درجای  دائماً  گرما   »ازفرط 
جنبیدم  وازاینوربه آنور  می شدم . ولی 
بُردم   می  پناه  که  بهر گوشه رختخواب 

آنرا گرمتر  از جای اولیه  خود می یافتم 
 ابرها آسمان  رافراگرفته  وانسان حس 
می کرد  که زیر سرپوش  واقع شده که 
چندی  از  پس   ... نیست  ممکن  تنفس 
می  وتازه  گرفت  وزیدن  مختصری   باد 

خواستم  متقاعد شوم  که هوای تهران 

مزبور   باد  که  نیست   گرم  هم  چندان 
تبدیل بطوفان  پراز گردوخاکی گردیده  
وقطرات درشت  باران نیز باریدن گرفت. 
بازبودند   عموماً  که  اتاقها   های  پنجره 
بشدت بهم خورده ودریک آن  محشر 
فوراً  همه  مانند   برپاشدومن  غریبی  
ازجابرخاسته  به بستن  پنجره ها مشغول 
شدم . پس از پنج دقیقه  طوفان آرام شد 
ولی باران شدت گرفته  وهوا نیز مانند  
نوع  گرم مرطوب   مناطق شمالی  یک 
کار  بشدت   که  شد  ای   کننده  وخفه 
تنفس را  مشکل وپرزحمت  می کرد. ... 
باران قطره قطره می بارید ویواش یواش  
لحاف را خیس می کردومن برای اینکه  
مجبور به مراجعت  باتاق نشوم  چادرشب 
را  برداشته وازآن بکمک  چندتا گیره 
رخت  برای خودم  سایبانی درست کردم  
ازجابرکنده  آنرا  تکان  دراولین   باد  که 
ونزدیک بود  که آن را بخیابان بیندازد. 
برای اینکه سایبان محکم  کنم بلندشده  
وبرای  آوردن چندتا گیره  بآنطرف تایوان 
رفتم  ودراینحال  درتاریکی  بهروز  وبعداً 
عزیزجان  رالگد کرده  ودچار نفرین های  
بیموقع عزیزجان شدم . درهرحال  تامن

 سایبان را درست کنم  باران تمام شد 
کردن  درست  برای  آنوقت   تا  که  ومن 
کامال  بودم   فعالیت  مشغول  سایبان  
بود   نحوی  بهر  باألخره   . شدم  خیس 

سایبه بان درست شد  ومن دوباره دراز 

کشیدم .ولی دیگر این بار  سایبان ُرل 
سرپوش  را بازی میکرد زیرا بادوباران  
داشتم  سایبان   زیر  ومن  شده   قطع 
بازکردن  برای  وبناچار   خفه می شدم 
واین دفعه   بلند  شدم  ازجایم  باز  آن  
درحین بازکردن  سایبان لعنتی  دستم 
به ساعت مچی  خودم که روی طاقچه  
گذاشته بودم  برخورده  وصبح مالحظه 
کردم که ساعت خوابیده وعقربه ثانیه 

شمارش هم کنده شده است .«
»بصدای موزیک رادیو ی تهران که در 
مغازه رادیو فروشی  زیر خانه مان  کار 
واوقاتم  بیدارشده   از خواب  می کرد  
چون  ولی  شد  تلخ  مسئله   ازاین 
موزیک  مفرح وخوبی میزد  عصبانیت 
رفته  ازبین  خوابی   ازبی  ناشی 
تمام   وبالذت  بسته   خودرا  وچشمان 
ولی  نمودم  بآن  دادن   بگوش  شروع 
مثل اینکه  رادیوچی  ازاین خیال من  
من  که  ونخواست  کرد  حاصل  آگاهی 
بالذت  بموزیک  گوش بدهم ویااینکه 

فقط می خواسته  مرابدخواب کند.« 
نوجوانی  دوران  های  نوشته  از  بایکی 
اش که درتاریخ 24 /1323/7  نوشته 
است  و حاوی همه صفات  خوب یک 
بپایان  را  خاطرات  این  است   انسان 
میبرم وبرای روح بزرگش آرامش ابدی 

مسئلت دارم :
» بنام خداوند

جزای  جهان   دراین  وچرا  چون  بی 
نیز   گاه   . است  خوبی   ، خوبی 
بباالترازخوبی می رسد. جزاین هرچه  
دیدید یا مولود  خطای چشم شماست  
ویا چیزی که  توقع  نتیجه  نیکو ازآن 

داشته اید )بد( بوده است .
هرچه را که شمابرای دوست وآشنا  ، 
بخواهید   ویادیگرافراد   وخویش  قوم 
 . کنند   می  آرزو  شما  برای  نیز   آنان 
نیکوئی  دیگران  برای  توانید  می  تا 
تا  بطلبید  بیشتری  وخوبی  بخواهید 
زندگی  های  نعمت  از  خودتان   بهره 

افزون شود.
دفترچه  این  که   ای  خواننده  ای 
خاطرات  ویادداشت های مرا می خوانی  
قضاوت  من   به  نسبت  آن   وازروی 
خواهی کرد  ، آیا هیچ درمنافع  مادی 
بامن  تماس پیدا کرده ای ؟  اگر چنین 
تماسی حاصل نشده  بیخود درباره ی 
زیرا   . مکن  بد   یا  خوب  قضاوت  من  
پستی و یا بزرگواری افراد  دراین زمانه  
منافع  در  که  می شود   فهمیده  وقتی 
باآنان  تماس پیدا کنیم وافراد   مادی  
می  آشکار  هنگامی  خودرا  بزرگواری 
به  را  ودوستی  دل  صفای  که  سازند  

منافع مادی  نفروشند. 1323/7/24

پایان

دنباله  2 فوریه 2011

بادرگذشت پدر الن  وضع زندگی ما بکلی 
عوض می شود.  پدر ماهیانه  3000 دالر  
عایدی  250  این  باقطع   . میداد  الن  به 
هزاردالرکه به الن میرسد  در کوتاه مدت 
فروکش می کند. پارکینسون من  البته 
به  چندساعت   وهرروز  کرده  پیشرفت 
پاهایم    . کنم  توانم  حرکت  سختی می 
با  گویا   که  بزمین می چسبد  همچنان 
اند. چسبانده  بزمین  صنعتی   چسب 

بجاست  حواسم  خوشبختانه   بااینهمه 
باشوهرش   که  الن   کوچکتر  خواهر   .
درست   مین   ایالت  فریبرگ  درشهر 
با نیوهمشایر  زندگی می  درخط مرزی 
با  دارد  و  است  کند  دچارسرطان شده 

کیموتراپی درمان می کند.
یک  درچهارچوب   من    نوه  فردریک 
 UCLA   مبادله  فرهنگی  دردانشگاه
برای چهارماه  بسر میبرد.  بسیار جوان 
فهمیده وباشعوری است  .  کتابم پیش 
درکار  که  آمریکائی  بایک  رود.  نمی 

نشریات است  قراردادبسته ام .
پلیس  یک  گذشته   سال  اوت  درماه 
ناجنس  به بهانه اینکه  در میدان شهر 
ام   کرده  تردید  خروجی  انتخاب  برای 
وتابحال   گرفت  را   رانندگیم  تصدیق  
مارس  اوایل   . بگیرم  پس  ام  نتوانسته 
قراراست  امتحان رانندگی  با مأمورپلیس  

و کامپیوتر بگذرانم .
علیرضا  پسر 44 ساله شاه فقید  چندی 
او تحصیل کرده   . پیش خودکشی کرد 
ترین  عضو خانواده  پهلوی بود. خواهرش 

لیال هم  یک سال پیش خودکشی کرد. 
شب سال نو را درخانه بودیم وکریسمس 

را مهمان  خواهر اِلِن.

اول اوت 2012
تهرانی   احمد  دکتر  اخیر   های  درهفته 
وپرویز سپهبدی  هردو از دوستان خوب 
سال   چندین  پرویز  کردند.  فوت  من 
عفونت  دچار  جراحی   عمل  بمناسبت 
احمد  دکتر  کشید.  زیاد  ورنج  شده  
تهرانی  وضع مالی خوبی داشت . معاون 
وآپارتمان   بود  استنلی  مورگان  بانک 

داشت  سویس   ومونترو  درنیویورک 
خوش  و  دان  آداب   ، مؤدب  بسیار    .

برخوردبود.
داریوش ، پسرم ، امروز به پاریس پرواز 
می کند و500 دالر توسط او  برای دخترم 
ماریا فرستادم  تابلکه کمک کند  که این 
کتاب من به زبان انگلیسی  که چندسال 

است  روی آن کار می کنم  آماده شود. 
شده  آلزایمر  دچار  اشرف   واالحضرت 

است .
بعضًا  که  است  طوری  من   پارکینسون 

میخکوب شده  نمی توانم قدم بردارم .
راه  که  کند   مرتب  سعی می    Ellen   

بیفتم. 
افشار   امیراصالن  ازاآقای  که  باوجودی 
و  داشتم  دعوت  نیس   به  رفتن   برای 
به مونترو  اردشیرزاهدی هم  مارا  آقای 
دعوت کرده است  درقبول این  دعوت 
ها تردید دارم . اردشیر کتابهای متعدد 
منتشر کرده است . خیلی فعالیت دارد. 
کتابش   فرانسوی   ترجمه  درفرانسه  

کتاب ماه شد.
امیراصالن هم  همین ماه کتاب خاطراتش 
چاپ شد ومن در مجله آزادی و هفته نامه 
فردوسی امروز برای آن نقد جالبی باتیتر 

» خاطرات یک شیرمرد«  نوشتم  

20 دسامبر 2012
که  او   . زدم  زنگ  محمدقلی   به  امروز 
همیشه  شاداب بود  ازپیری می نالید ومی 
گفت  بینائی اش کم شده و به سختی می 
تواند  کتاب ونشریه بخواند بااینهمه می 
رنج  دچار  که  بود  شکرگزار  باید  گفت  

ودرد وحواس پرتی نشده است .
تشخیص  ریه  سرطان  برایش  که   Ellen
از  وپس  کرد  جراحی  عمل  بودند  داده 
جراحی برای آنکه دردوره نقاهت  بفکر 
غذاولباس من نباشد وآسوده استراحت 
مارا  خدا   . رفتم  آنجلس  لوس  به  کند  
جراحی   عمل  از  پس  که  داشت  دوست 
که دربیمارستان  درجه یک آمریکا  یعنی 
» مس جنرال«  انجام یافت  و20 روزهم 
گذشت  ، جراح گفت  شما  به کیموتراپی 
وسوزاندن با برق  نیاز ندارید  و کامال سالم 

هستید. 
من درساعاتی که  دچار حمله پارکینسون  

می شوم چهاردست وپا راه میروم .

31  اوت  2013
13 اوت مراسم  نودسالگی من بود. هیچ 
باور نمی کردم  به این سن وسال  برسم.  
که  باشم  دقیق   خیلی   باید   چند  هر 
زمین نخورم در خانه دختر عموی الن  از 
سوراخی  که درطبقه یک  به زیرزمین  
راه داشت از 4 پله چوبی  افتادم ولی مثل 
اینکه  استخوانهایم  از پوالداست  زیرا 

چیزی نمی شکند. 
یکی  شده   تمام  ام  انگلیسی  کتاب 
دوفصل  به تجدید نظر  نیاز دارد. رویش 

کار می کنم . 
 How  : باألخره دوعنوان برای  کتاب دارم

   Persian Phoenix و دومیwe lived
پارکینسون من فرقی نکرده  است واقعه 
تأثر آور  درگذشت نانسی خواهر کوچکتر  

Ellen بود.
نوه ام آناهیتا  یک دوره دانگاه  نیویورک 
را به هرجان کندنی بود  گذرانید ولی ما 
نتوانستیم  به مراسم فارغ التحصیلی اش 

برویم .

16 جوالی 2014
ای نشسته  دراتاق کنار  میزگردشیشه 
ام . منتظرم ساعت یک بعدازظهر  بشود 
و دینا  به دعوت  بیاید برویم باهم ناهار 

بخوریم .
سال گذشته  بااتومبیل سفری به قلوریدا 
بچگی  دوست  سالی   ومهمان  داشتیم 

Ellen   بودیم .
از 20 سال است   بیش  آپارتمان که  این 
آپارتمان  هستیم   نشین   کرایه  درآن 
دولتی است . کرایه آن 316 دالر درماه 
دارد  زیادی  محسنات   محوطه   . است 
دارد  آپارتمان   4 هرکدام  ویالها   اوال   .
دوتا دواتاقه و دوتا  یک اتاقه . محوطه 
چمن کاری است ودرخت فراوان دارد و 
درنتیجه مشکل و قیافه  جای ارزان  را 

ندارد.
صاحب   عهده   به  شوفاژ   هزینه 
اکثریت   برخالف    . ساختمانهاست 
که  آمریکا   مسکونی  ساختمانهای  
نیست   زمین  زیر  وتلفن   برق  سیمهای 

با  آپارتمان  اینجا درزیر زمین قراردارد. 
شاهراه 3  که به کیپ کاد میرود دوبلوک 
فاصله دارد . اطراف ما  ساختمانهای اطبا 
فراوان است . کرایه خانه  پائین به ما اجازه 
می دهد آبرومندانه زندگی کنیم . نظیر 
این آپارتمان ها  درشهر  اقالً 2500 دالر  
کرایه می خواهد. چون دارم به پایان سال 
می رسم  یاد دوستانی می افتم که  از 

میان ما رفتند. 
خبرروز که از دیروز  صبح  رادیو تلویزیون  
باورنکردنی   جنایت  است   پرکرده  را 
طالبان های پاکستانی است  که با نقشه  
یک  مدرسه دخترانه را  محاصره کرده  
وبا مسلسل  بیش از  200 دختر  ده ساله 

را کشته اند. .
وروزی  یافته   شدت  من  پارکینسون 
نیست که  زمین نخورم  معجزه است  که 

هنوز آسیب مهمی ندیده ام .
اوقات روزرا بیشتر به نوشتن می پردازم . 

با  زیاد جی جی باجی می شوم .
***

خاطرات  دکتر پرویز عدل دراینجا بپایان 
می رسد.  بسیاری از اوراق خاطراتش را  
به دلیل خصوصی بودن   دراین صفحات 
دست  از  صفحه  دراولین  چون  نیاوردم 
نوشته هایش که دردوران نوجوانی نوشته 

این موضوع را تأکید کرده است :
» رازی که بِر خلق نهفتیم ونگفتیم

بادوست بگوئیم که او محرم رازاست
خواننده گرامی : 

اسرار خصوصی  رادرحفظ  امانت   شرط 
اشخاص فراموش نکن !« 

دکتر عدل پس از 16 جوالی 2014 دیگر 
برای  اما  نیفزود.  خاطرات  براین  چیزی 
مجله آزادی می نوشت . در آوریل 2015 
کتاب »ستارگان وبرگ افرا« را که درزمان 
خدمتش در وزارت امورخارجه  نوشته بود 
وفقط یک جلد آن را خودش در کتابخانه 
اش داشت به من نشان داد وگفت زمانی 
که جوانتر بودم خوب می نوشتم . کاش 
می توانستم این کتاب را دوباره چاپ کنم 
. کتاب را ازاو گرفتم تا آن را برای چاپ 

دوم آماده کنم .
درآخرین جشن تولدش درروز 13 اوت 
به رستوران   Ellen بااوو همسرش   2015
الله رخ که یکی از رستورانهای معروف 
سرو  ایرانی  خوراکهای  و  است  بوستن 
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کارل  ُفن  لینه  ویا  شارل لینه  درسال 
1707  میالدی در  »راشولت«  سوئد  اولد 
یافت .  درپانزده سالگی  ، دراتاقش  را 
بروی خود می بست  وتمام وقت خودرا  
صرف بررسی  گلها وحشراتی  می کرد  
که توی باغچه ی خویش  پیدا کرده بود.

پدرش  اغلب  قیافه ی غضب آلودی  به 
خود می داد  وبه او می گفت  :» امروز  
یا فردا  همه ی این کثافتها را که توی 
خانه  می آوری  ، بیرون می ریزم « انا می 
دانست  که هرگز جرأت  چنین کاری  را 
نخواهد  داشت .  از عالقه ای که پسرش 
به طبیعت نشان می داد  بدش نمی آمد. 
فقط تأسف  می خورد  که این عالقه ی 
آتشین  باعث می شود  که شارل  چندان 
توجهی  به تحصیالتش  نداشته باشد . به 
گمانش وقت آن بود  که پسرش  شغلی 
برای  خودش فراهم بیاورد  که آینده اش 
را تأمین کند.البته  شارل می توانست 
درساعات فراغت ، خودش راسرگرم گلها
کند  اما پسرجوان ابداً چنین عقیده ای 
وجود  که  بود  گرفته  وتصمیم  نداشت 
خودش را  منحصراً  وقف علوم طبیعی 

کند.
بااین همه  برای آنکه پدرش  را خشنود 
کرده باشد  دردانشکده پزشکی  دانشگاه 
اوپساال نام نویسی کرد. سال 1778 بود. 
مطالعات  لینه  چیزها  این  همه  باوجود 
دلخواه خودرا رها نکرد.با پای مردی در 
کالسهای  گیاه شناسی پروفسور رودبک  
حاضر می شد  وبررسیهای خودرا  درباره 
دنیای حشرات  ونباتات  ادامه می داد. 
نخستین نتیجه ی مهمی  که بدست آورد  
پاداش این  کوششهارا  به او داد. درسال  
وتناسل   توالد  اعضای  توانست     1729
وبه زبان دیگر  اعضای تکثیر گلها  ، یعنی  
آلت مذکر گل  و تخمدان گیاه را  کشف 
کند. ودرنتیجه این کشف  بزرگ بود که 
نگریست    او  به  احترام  نظر  به  رودبک  
واورا به دستیاری خود  برگزید. سال بعد 
لینه  جوان    برای تدریس گیاه شناسی  
بعنوان  که  شد   دعوت  ای  بدانشکده 
نام  ثبت  جا  درآن   پزشکی  دانشجوی 

کرده بود.
درسال  1732 فرهنگستان علوم  اوپساال ،
 لینه  را به  الپونی فرستاد  تا نباتات این 
منطقه  یخزده را  بررسی کند.  لینه ، پس 
از مسافرت  ، کتاب  بسیار جالبی  تحت 

عنوان  گلهای الپونی  انتشارداد. .

لینه ، از تحصیالت خود صرفنظر نکرد 
درطب    دکتر   بعنوان  ودرسال  1735  
به  آنکه   بجای  اما  التحصیل شد.  فارغ 
وقت  همچنان  ورزد   اشتغال  طبابت 

خودرا  صرف علوم طبیعی کرد.
لینه به این نکته پی برده بود  که هنوز 
صورت  نباتات   از  درستی  توصیف  
نگرفته است . او می گفت  نباتاتی  که 
اسالف او ، به خیال خودشان  کشف کرده 
بودند  به دهها  هزارنوع بالغ می ش.د  اما 
بسیاری  ازاین نباتات چنان خصوصیت 
نباتات  باید   که  دارند   مشابهی  های  
یک  خانواده  به حساب آورده شوند.به 
این ترتیب لینه برآن شد که طبقه بندی  
نباتات را  تحت نظم  وقاعده دربیاورد. 
درهمان سالی  که در رشته ی پزشکی  
فارغ التحصیل شده بود  کتاب دستگاه 
طبیعت را  انتشارداد ودراین کتاب  بطرز 
بدیعی  به طبقه بندی نباتات  پرداخت. 
لینه به تقسیم بندی   نباتات برحسب   
»انواع« اکتفا  نکرد  بلکه گیاهان را ازروی 
خصوصیات  مشترکی که داشتند  به تیره 

ها )چندین نوع(  - خانواده  ها )چندین 
تیره( - رده ها ) چندین خانواده( و طبقه 

ها ) چندین رده(    گروه بندی کرد.
مدت  درظرف  کتاب   این  بدنبال  لینه 
کمی  سه کتاب مهم دیگر  نیز به عناوین  
اساس گیاه شناسی  1736 - تیره های 
نباتات  1737 - وانواع  گیاهان  1738  

انتشارداد.
متأسفانه می توان به این دانشمند بزرگ 
خرده گرفت  که طبقه بندی خودش را  
فقط بر مبنای  تعداد آلتهای  مذکر گل ها  
ووضع وترتیب  آنها قرارداده است . عیب 
بزرگ این گونه طبقه بندی آن بود که  
مشابهت هائی  را که زائیده  خصوصیت 

های  دیگراست  نادیده  می گرفت .
بزرگی  دانشمند  سالگی   درسی  لینه 
کشورهای   ی  ازهمه  شد.  می  شمرده 
اروپا  تبریک نامه هائی  ودرودهائی برای  
او فرستاده می شد وعنوانهای افتخاری  

به او داده می شد.
ریاست  به    1739 درسال  لینه 
فرهنگستان  علوم استکهلم  منصوب

 شد. دوسال بعد  کرسی استادی  گیاه 
شناسی  رادردانشگاه  اوپساال  بدست 

آورد.
درخالل این احوال ، پژوهشهای خودرا  
تا دنیای حیوانات  نیز توسعه دادوهمان 
را  دردنیای  بندی دنیای گیاهان  طبقه 
نوع   4400 .او  گرفت  بکار  نیز  حیوانات 
حیوان  را شناسائی کرد و آنهارا به شش 
طبقه  پستانداران ، پرندگان ، دوزیستان،  
ماهی ها ، حشرات  و کرمها تقسیم کرد.

گیاهی   ی  هرتیره  اسم   1735 درسال 
وحیوانی را  بااسم نوع  آن همراه ساخت 
به  معروف  که  روش   این  ی  ودرسایه 
زیادی   تعداد  است   دواسمی  فهرست 
زمان   آن  در  که  وحیواناتی  نباتات  از 
شناخته شده بودند  دقیقاً طبقه بندی 

شدند.
ژانویه   روزدهم   بزرگ  دانشمند  این 
اوپساال  1778  در 71 سالگی  درشهر 

درگذشت . 
تجلیل های  شایانی ازوی صورت گرفت
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پرزیدنت روحانی دوم
دکتر  ،عاقبت  مژدگانی   مژدگانی  بعله 
روحانی در یک نمایش خیمه شب بازی 
با حضور زعمای قوم عزادار و  بعضی کفار 
و مشتی امت خارجکی ,  به دستور رهبر 
معظم انقالب با شکوه ، تحلیف و تنفیذ 
و تـفهیـم و تـنقیه شد. این مراسم بی 
همتا در مجلس شورای اسالمی با حضور 
کشور   90 از  بیش  رتبه  عالی  مقامات 
خوش  و  خوردن  نذری  برای  که  جهان 
بودند  آمده  وقت  کردن  تلف  و  بش  و 
ریاست  به  مجلس  جلسه  شد.  برگزار 
سایر  مانند  و  شد  آغاز  الریجانی  علی 
جلسات رسمی ، دستور کار آن از سوی 
منشی قرائت و بعد از تالوت قرآن کریم 
ترجمه  و  منصوری  کریم  حاج  توسط 
آیات که  باعث هیجان و نشئگی بیش 
از اندازه حضارگردید. علی الریجانی در 
ابتدای سخنان خود، ضمن تبریک میالد 
نام  با  امام رضا )ع(،  با سعادت حضرت 
بردن از یکایک میهمانان خارجی حاضر 
در این مراسم و نیز مقامات و میهمانان 
داخلی، حضور آنها را خیرمقدم گفت و 
یادآور شد که » دوازده انتخابات ریاست 
نمایندگان  انتخابات  ده  جمهوری، 
مجلس، پنج انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری و پنج انتخابات شوراهای شهر 
و روستا نشانگر عمق نظام مردمساالری 
بود که حضار  اینجا  در کشور ماست«. 
خارجی و امت حاضر در جلسه صلوات 
فدریکو  خانم  و  کردند  ختم  بلند 
موگرینی از وجد به گریه افتاده بود برای 
سالمتی رهبر معظم و بقای نظام به زبان 
ایتالیایی نماز خواند و سجده کرد. پس از 
سخنرانی رئیس مجلس، آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه برای 

سخنرانی به باالی منبر رفت و گفت:
حضور  از  دانم  می  الزم  برخود   ...«
دوره  دوازدهمین  در  مردم  پرشکوه 
انتخابات ریاست جمهوری که جمهوریت 
نظام را به رخ جهانیان کشاندند، تشکر 
کنم امروز انقالب اسالمی و نظام اسالمی 
علی رغم توطئه های دشمنان به حیات 
مقتدرانه خود ادامه می دهد.« بعله واقعأ 
بی  از  چون  دارد  هم  کشیدن  رخ  به 
نظیرترین رژیمهای تاریخ بشریت است. 
هیچ ملتی اینجوری دو دستی خود را 
کرد.  خود  با  ایرانی  که  نکرده  بدبخت 
تقصیر  ایم  گفته  همیشه  همانطوریکه 

خودمان و فرهنگ دوگانه شلم شوربای 
ما میباشد و کفار و استکبار هم از آن 

سوء استفاده کرده و میکند. بگذریم.  
اگر کسی این وحوش را  نمی شناخت و 
یا نمی دانست که از پشت کدام کوه آمده 
اند ، هیچوقت نمیتوانست ملیت آنان را 
قانون   121 اصل  براساس  بزند.  حدس 
جمهور  رئیس  تحلیف  مراسم  اساسی، 
باید در محل مجلس باشد و او در جلسه 
علنی و در حضور نمایندگان و اعضای 
قوه  رئیس  کنار  در  و  نگهبان  شورای 
قضاییه سوگند یاد کند.متن سوگندنامه 
مراسم  در  و  مجلس  در  جمهور  رئیس 
تحلیف بدین شرح است: »من به عنوان 
رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و 
در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال 
سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب 
رسمی و نظام جمهوری اسالمی و قانون 
استعداد  همه  و  باشم  کشور  اساسی 
ایفای  راه  در  را  خویش  صالحیت  و 
گرفته ام،  عهده  بر  هایی  که  مسئولیت 
به  وقف خدمت  را  و خود  گیرم  کار  به 
و  دین  ترویج  کشور،  اعتالی  و  مردم 
گسترش  و  حق  از  پشتیبانی  اخالق، 
خودکامگی  هرگونه  از  و  سازم  عدالت 
اشخاص  و حرمت  آزادی  از  و  بپرهیزم 
ملت  برای  اساسی  قانون  که  و حقوقی 
شناخته است، حمایت کنم. در حراست 
از مرزها و استقالل سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ 
نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از 
پیامبر اسالم و ائمه اطهار علیهم السالم 
امانتی  عنوان  به  ملت  که  را  قدرتی 
همچون  است  سپرده  من  به  مقدس 
امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن 
را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.« 
نظام  و  اسالم  بیضه  حفظ  سوای  البته 
گندیده اسالمی هر چه در مورد اعتالی 
و  آزادی  و  اقتصاد  و  استقالل  و  کشور 
فرهنگ ، فرمودند چرند است چون بجز 
نابودی ایران و دشمنی با ایرانی بودن ، 
استعداد؟   کدام  ندارند.  دیگری  هدف 
و  گویی  زور  در  فقط  صالحیت؟  کدام 
ارعاب و جنایت و دروغ و پلیدی استاد 
حفه ای میباشند. پاسدار مذهب رسمی 
وحفظ نظام جمهوری اسالمی و پیروی از 
پیغمبر و ازائمه الویت این جماعت زوزه 
کش و مرده خور است نه حق و حقوق 
شهروندی ایرانیان دگرباش و دگردین و 
دگراندیش. مذهب رسمی هم در رژیم 

قبلی داشتیم ولی به دل امت عزادار و 
مجاهد و ملی- مذهبی و توده ای خوش 
نیامد ، حاال باید به پاسدار اصلی آن رأی 
بدهند که دستچین همین نظام پلید ضد 
بشری است. فساد اخالقی و اجتماعی, 
و  فشار  فقر،  و  اقتصادی  ورشکستگی 
آزار، نا برابری های جنسیتی و نابودی 
اقلیمی ، چند نمونه بارز از دستاوردهای 
انقالب با شکوه میباشد. موقعیکه رهبر 
دکتر  انتصاب  حکم   ، انقالب  معظم 
روحانی را به دستش میداد، باالی منبر 
کلی مهمل بافتند و در مورد رژیم قبلی 
بد و بیراه گفتند که مردم عزت و احترام  
و آزادی و مذهب و اقتصاد نداشتند و 
حجت  جناب  قبیل.  این  از  هایی  یاوه 
جمهور  رییس  روحانی  حسن  االسالم 
از  ایرانیان داخل وخارج  پس  منتخب 
اشاره  با  را  خود  سخنان  سوگند،  ادای 
به بدعهدی های آمریکا در برجام ا آغاز 
آغازگر  ایران  اظهارداشت:«...  و  کرد 
مقابل  بود ولی در  نخواهد  برجام  نقض 
بدعهدی های آمریکا نیز ساکت نخواهد 
نقض  هرگونه  بداند  جهان  نشست. 
یکپارچه  واکنش  با  برجام  در  تعهدات 
ایران مواجه خواهد شد؛  ملت و دولت 
و  نیازمند درک مشترک  بپذیریم  باید 
توافق عملی بر سر مصالح ملی و فرصت 
های ملی هستیم و رو آوردن به تفاهم 
تاریخی  ملی ضرورتی  و همکاری  ملی 
عربده  به  ای  اشاره  این  البته  است...« 
های اخیر حاج آقا ترامپ رییس جمهور 
استکبار  کنونی  محبوب  و  روانپریش 
نوع  هیچ  اصوأل  که  بود  امریکا  متحده 
آگاهی از هیچ کاری بجز بساز بفروشی 
ندارد. اخیرأ ایشان دبه در آورده است که 
برجام احمقانه است و ایران هنوز میتواند 
بمب اتمی بسازد و از این پرت و پالها. 
بعد در جواب موشک پرانی آخوندی هم 
یک مشت تحریم های جدید را نیز راه 
ندارد.  برجام  به  دخلی  که  اند  انداخته 
مشغول  آخوندی  مجلس  طرف  یک  از 
بررسی یک جواب دندان شکن و عکس 
العمل شدید است و از طرفی دیگراستاد 
بلوف  خارجی  حضار  به  هم  روحانی 
میکنیم.  چنان  و  چنین  که  زده  خالی 
ترامپ  آقای  این  اگر  که  است  قرار 
نامتعادل، یکوقتی نصف شب از خواب 
را  برجام  به سرش که  الکی زد  و  پرید 
با  را  اتمی  برنامه  هم  اینها  کند،  نقض 
بیاندازند.  راه  تمامتر  چه  هر  سرعت 

قدیمی  آالت  اسباب  همان  با  یعنی 
بازسازی  تر  تازه  نسل  با  باید  که  اتمی 
شوند ، حاال با کدام پول ، خدا میداند. 
ای منطقه  های  دخالت  و  ها  شیطنت 

این رژیم متعصب جاهل  و   خرج دارد 
از  اسالمی  امپراطوری  اندازی  راه  بفکر 
دنیا  جای  همه  به  که  است  شیعه  نوع 
شورای  آخور  که  است  قرار  بزند.  گند 
تا پس  انتخاب کند  ای  اسالمی کمیته 
تجربی  و  علمی  دقیق  های  بررسی  از 
مصوبه ای را تقدیم مجلس کند تا جواب 
تحریمها را با تحریمهای خودی از نوع 
آخوندی بدهند.  از فردا صادرات درجه 
یک ایران اسالمی عزیز از قبیل سنگ 
پا ، روشور، واجبی ، تسبیح و جا نماز، 
قره  و  کشک   ، مذهبی  کتب   ، آفتابه 
قوروت، لواشک، چراغ نفتی ، پاالن االغ  
و چرخ گاری به ممالک کفار و استکبار 
قطع شود تا درس عبرت بگیرند و با امت 
و آخوند در نیفتند. در جریان  این خیمه 
شب بازی یکی دو تا خبر جالب هم بود  
پس از پایان جلسه بانومعصومه ابتکار 
مشاور  زیست،  نابودی  سازمان  رئیس 
رئیس جمهور استاد امین زاده و دکتر 
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی سراغ موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا رفته و با او خوش 
و بش کردند. به احتمال زیاد به این خانم 
فردا دوباره  فردا پس  اگر  که  دادند  ندا 
انقالب شد و اینا فراری شدند ، ایشان 
پارتی بازی کند و ویزای اقامت اروپا را 
راست و ریست کند. خانم موگرینی هم 
و حلوای  زرد  و شله  پلو  قیمه  تا  گفت 
نذری نخورد از این خبرها نیست. باید 
اینجا یاد آوری کنم که تمام خبرهای این 
مراسم از خبرگزاری آخوندی مهر گرفته 
تکه  به  آن  گزارش  تحلیل  در  و  شده  
جالبی برخوردم »...مراسم تحلیف رئیس 
جمهور همزمان با سالروز صدور فرمان 
مشروطیت برگزار شد تا بار دیگر نماد 
مردمساالری دینی در ایران باشد...« بد 
نبود رییس جمهور منتصب بنفش در این 
مورد یک یادآوری میکرد و مردمساالری 
دینی را به امت شهید پرور و ده دوازه 

میلیون حاشیه نشین تبریک میگفت. 
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استعماری  دولت  دربرابریک  بود 
زمان  نیرومندوزورگووچپاولگردرآن 
که آفتاب هیچگاه درسرزمینش غروب 
نمی کرد،ایستادگی کند، جای تحسین 
دانسته  مبارزه  اگردراین  دارد،حتا 
وندانسته،ازعوامل خارجی بهره گرفته 
باشد،اما ویژگی یک سیاستمدارآگاه به 
اموراین است که باهوشیاری از شرایط 
ومقتضّیات کشورش در خیزشی که به 
مشاوران  از  گیری  افتد،بابهره  می  راه 
حّقۀ  حقوق  تأمین  ودلسوزدرراه  آگاه 
بتواند  بجویدودرنتیجه  سود  مردمش 
مقصودوهدف  کمتربه  هرچه  بازیان 
ازاین  مصدق  دکتر  ،متأسفانه  برسد 
نگرفتن  بهره  خاطر  به  کلی  اصل 
ومتخصصان  کارشناسان  دانش  از 
تهییج  و  درامورنفت  آگاه  ومشاوران 
ودرگیری  زدایی  تِنش  جای  به  عوام 
داخلی  درسیاست  جانبه  همه  های 
وفرصت  مجلس  وانحالل  وخارجی 
وردِّپیشنهاد  توده  حزب  به  دادن 
پیشنهاد  دومین  ویژه  به  جهانی  بانک 
بکار  برای  وامریکا  انگلیس  مشترک 

انداختن صنایع نفت ،غافل بود.
نفت  مینا،کارشناس  پرویز         دکتر 
به  متأسفانه  نویسد:»  می  وحقوق 
چنددلیل مصدق این پیشنهاد]دومین 
امریکاوانگلیس[  مشترک  پیشنهاد 
بزرگترین  من  عقیدۀ  وبه  رانپذیرفت 
خطایی که دولت مصدق کردهمین بود.
پذیرفته  پیشنهاد  آن  اگرواقعًا  چون 
نهایی  هدف  به  رسیدن  شد،  می 
سال  بیست  نفت  صنعت  شدن  ملی 
می  شد.وی  می  عملی  درایران  زودتر 
مصدق  های  گیری  درتصمیم  افزاید: 
العاده  فوق  تن  سه  نفتی  درمذاکرات 
حسیبی  مؤثربودند:بازرگان،مهندس 
اطالعی  کوچکترین  که  ودکترشایگان 
ازایران  درخارج  نفت  صنعت  ازوضع 
که  که  کسانی  به  نداشتند.مصدق 
دررشته های فنی کارمی کردند مانند 
مهندس نفیسی،دکترفالح واتحادیه که 
آن  بودند  بیرمنگام  های  تحصیلکرده 
اطمینانی را که به اطرافیان خودداشت، 

نداشت...«.دکترمتینی -342
         دکترفؤادروحانی مشاورحقوقی 
باره  دراین  درامورنفت  مصدق  دکتر 
پیشنهاد  نویسد:»...این  می  چنین 
منطبق  شدن  ملی  قانون  مقررات  با 
بود  پیشنهادی  بهترین  تردید  وبدون 
گردید... تسلیم  ایران  دولت  به  که 
والبته بزرگترین مزیت این ترتیب این 
بودکه تسلط ایران برادارۀ صنعت نفت 
تأّسف  کرد.علت  می  خودراقطعًاتأمین 
ازرّداین پیشنهاد گذشته از ادامۀ وضع 
کشور  واقتصادی  سیاسی  نابسامان 
سقوط  باعث  اوالًبالمعأل  که  است  این 
وی گردیدوثانیًاامکان قرارگرفتن ادارۀ 
از  ایران  دولت  دردست  نفت  صنعت 
کتابش  دیگر  رفت...ودرجای  میان 

است  نوشته  شخصی  اطالع  به  ُمتکی 
منزل  19اسفند]1331[به  روز  :صبح 
ایشان]دکترمصدق[رفتیم،هنگام ورود 
ما به اتاق ایشان،یکی ازُمشاوران مزبور 
ازنزد ایشان بیرون آمد.دکترمصدق به 
وباحالت  ازجابلندشد  ورودما  محض 
آشفته گفت:دیدید که اینها باز نقشه ای 
برای محکوم کردن ماطرح کردند.دکتر 
مصدق نمی خواست بیش ازاین دراین 
]بیات[  السلطان  بحث شود.سهام  باب 
واینجانب به دفترشرکت رفتیم وچون 
پیشنهاد  درشرکت  همکاران  ی  همه 
پیشنهادمشترک  را]دومین  موردبحث 
بخش  امریکاوانگلیس[رضایت 
روزهیئتی  دانستند،همان  می 
پرخیده،مهندس  ازمهندس  مرکب 
اتحادیّه،حسن رضوی ونگارنده ازطرف 
رفته  رضوی  مهندس  نزد  شرکت 
کردیم. بیان  تفصیل  مزبوررابه  ونظر 
نیزبانظرشرکت  رضوی  مهندس 
درآن  فوریت  به  کرد.وگفت  موافقت 
خواهد  وزیرمذاکره  نخست  با  باب 
ازاقدام  خبری  هیچگونه  کرد.ولی 
نرسید.اماروز20  شرکت  به  مشاُرالیه 
مصاحبه  دریک  اسفنددکترشایگان 
ایدن]وزیرخارجۀ  اگر  اظهارکردکه 
دولتهای  است  گفته  انگلستان[ 
درپیشنهادهای  وامریکا  انگلیس 
خواهندکرد  اخیرپافشاری 
خواهیم  پافشاری  دررّدآن  ماهم 
380-375  - کرد.«.دکترمتینی 
       حسین مکی درکتابش می گوید:»...
دکترشایگان  هارا  بدبختی  بیشتر 
کردند... ایجاد  مصدق  برای  وفاطمی 
محّصل  درشیراز  که  درزمانی  شایگان 
می  طوفان  روزنامۀ  برای  بود،مقاالتی 
ارتباط  هم  شوروی  نوشت.باسفارت 
درمحاکمۀ  دلیل  همین  داشت...به 
آنهارا  وکالت  توده،  حزب  سران 
دکتر  معاون  هم  کرد،مدتی  قبول 
ی  درکابینه  ای  کشاورز]وزیرتوده 
دکتر   . شد...«  ووزیرفرهنگ  قوام[ 

متینی - 364
اینکه این شخصّیت سیاسی       برای 
رابهتر  مصدق  دکتر  ومشاورنزدیک 
که  را  ای  نامه  مطالب  عین  بشناسیم 
او درتاریخ 23اسفند1334 اززندان به 
شاه نوشته است ذکر می کنم:»پیشگاه 
شاهنشاه  همایون  اعلیحضرت  مبارک 
عطوفت  به  واثق  بارجاء  چاکر   -
ومراحم ملوکانه بدین وسیله ازپیشگاه 
شاهنشاه  همایون  اعلیحضرت 
وامیدواراست  نماید  عفومی  استدعای 
اعلیحضرت  بندگان  که  طور  همان 
همایون مراحم عالیۀ خودرا ازهیچکس 
هم  چاکررا  فرمایند  نمی  دریغ 
قراردهند. شاهانه  مراحم  مشمول 
همایون  ذات  وتوفیق  وعمروعّزت  بقاء 
واعتالی  کشور  رادرترقی  شاهنشاه 
نام ایران ازخداوند جلیل مّنان مسألت 

دارم1334/12/23چاکردکترشایگان«.
از نقل  دکترمتینی-382و383به 

روزنامه کیهان، مورخ 34/12/28 
مبارزدرملی  این شخصّیت  آری         
نفس  ضعف  چنین  بااین  نفت   کردن 
ایدن  ی  دربرابرگفته  خواست  می 
انگلستان  وقت  وزیرامورخارجۀ 
درعصر  راکه  کند!وهرآنچه  پافشاری 
وتهمِت  ناسزا  روز25امرداد1332از 
به  بود،حال  کرده  نثارشاه  بود  ناروا 
دارای  شاه  که  بود  رسیده  نتیجه  این 
ازاو  وچاکرانه  است  ومراحم  عطوفت 
عمروعّزتش  وبقاِء  کرد  می  عفو  طلب 
را خواهان شده بود.شاه بادریافت نامه 
حبس  سال  ده  به  که  اورا  شایگان  ی 
واززندان  بودبخشید  شده  محکوم 
با  را  نامه  این  زمانیکه  آزادشد.ایکاش 
از  یادی  ،با  نوشت  می  عباراتی  چنان 
عرق  بود،  هنوزدربند  که  پیشوایش 

شرم برپیشانی اش می نشست.
از  که  نیز  فاطمی                حسین 
مصدق  دکتر  به  نزدیک  مشاوران 
نیز  اورا  جمله  از  مکی  بودوحسین 
های  ودردسر  گرفتاریها  درایجاد 
است  دانسته  سهیم  مصدق  دکتر 
معاونت نخست  که درمقام  ایام  ،درآن 
دکترمصدق  دولت  وسخنگوی  وزیر 
امتیاز  صاحب  پاینده  بود،ابوالقاسم 
ازنادرستی  ، مطالبی  ومدیر مجلۀ صبا 
ازمدرسۀ   او  اخراج  هاوچگونگی 
سال  که  زمان  آن  اصفهان،  مهرآیین 
می  رادرسال1312  دبیرستان  دوم 
مرتکب  که  ماجراهایی  وسایر  گذرانید 
شده بود ،درمجلۀ مزبورمنتشر می کند 
که فاطمی هیچگاه در مقام  پاسخگویی 

ورّد اتهامات از خود برنیامد.
       بنا به آنچه که تا کنون اشاره شده 
در  مختصر،  ای  گونه  به   است،اگرچه 
نتیجه  به  مصدق  دکتر  که  یابیم  می 
نخست  درروزهای  که خود  دلخواه  ای 
به  بود  داده  وعده  اش  زمامداری 
وجاهت  حفظ  و  ناآگاه  خاطرمشاوران 
به  خود  که  انتقاداتی  از  بیم  ویا  خود 
ویژه  به  خود  از  پیش  وزیران  نخست 
به رضاشاه در مورد قرارداد1933ورزم 
امر  وهمین  ساخت،نرسید  می  آراوارد 
سبب گردید که ایران دچار زیان مالی 
سنگینی بشود.بطوریکه در جلسه ایکه 
به تاریخ 23فروردین 1331باشماری از 
که  هفدهم  دورۀ  مجلس  نمایندگان 
درپی انتخابات اخیربرگزیده شده بودند 
داشته است، می گوید که:»ماتصورمی 
احتیاج  عوایدنفت  اگرمابه  کردیم 
مثل  هم  انگلیس  داریم،دولت 
مااحتیاج دارد،چون که عالوه برمصرف 
به  انگلستان  از  سوخت،]داخلی[ 
شدوآنکشور  دیگرصادرمی  کشورهای 
ارزمی  تحصیل  ایران  نفت  فروش  از 
انگلیس  دولت  متأسفانه  نمود،ولی 
احتیاجات خودراباکمک امریکا برطرف 

کردونتیجه این شد که بتواندماراتحت 
خواست  وهرکس  فشارقراردهد 
ودستگاه  شد  بخرد،مانع  ازمانفت 
نمود،بطوریکه  متوقف  مارا  نفت 
بسته  باماقراردادی  هم  هرکسی 
 - بزرگ  اشتباه  اجرانکرد«.  را  بود،آن 

صفایی-219 
دکتر  که  سختی  شرایط  باچنین       
مصدق در پیش رو داشت وپس ازیأس 
درپی امیدواری های روزهای نخستین 
نفت  خریداران  ازمراجعۀ  شدن  ملی 
به  بود،آیا  داده  وعده  مردم  به  که 
دموکراتیّک  غیر  قوانین  تصویب  جای 
اختیارات  وگرفتن  وامنّیت  مطبوعات 
قانون گزاری از مجلس با تهدیدوبستن 
مخالف  های  رسانه  از  بسیاری 
وخودداری ازمنع طرفدارانش به اِعمال 
وتخریب  وضرب  جرح  حّد  تا  خشونت 
ازاین  وبسیاری  ودفاترمخالفان  اماکن 
بارکه  خشونت  رفتارواعمال  دست 
شده  اشاره  ها  ازآن  چندنمونه  به 
است،شایسته نبودبا تدبیری که از یک 
انتظار  وآگاه  کشته  کار  سیاسی  رُجل 
می رود،ضمن شنیدن سخنان وتوصیه 
را  ،وجاهتش  نفتی  کارشناسان  های 
فدای مصالح مملکت ومردمش می کرد 
راکه  وانگلیس  امریکا  دوم  وپیشنهاد 
به تأیید کارشناسان ودست اندرکاران 
نفت به ویژه درامور بازاریابی وسیاسی 
قانون  با  ُمباینتی  هیچگونه  وحقوقی 
ومی  نداشت  نفت  صنعت  شدن  ملی 
سیاسی  بست  ازبُن  کشوررا  توانست 
آن  به  که  واجتماعی  واقتصادی 

دچارشده بود وارهاند، می پذیرفت؟
     بدون تردید دکتر مصدق به خاطر 
پیش  دولتمردان  به  که  انتقاداتی 
وسخنان  خودداشت  اززمامداری 
وآزادی  قانون  رعایت  از  که  دلنشینی 
بود دردل بسیاری  می گفت وتوانسته 
از  بگیرد،یکی  جا  ما  میهنان  هم  از 
نخست  ترین  المّله  ووجیه  مقتدرترین 
وزیران ایران اززمان برقراری مشروطه 

تاپایان دوره ی پهلوی بود.
به  پایگاهی  چنین  اوباداشتن       
امردادماه  ،تا  نفت  شدن  باملی  ویژه 
از گرفتن اختیارات قانون  1331وپیش 
قانون غالظ  وتصویب  تهدید  با  گزاری 
اصطالح  )به  وامنّیت  وِشدادمطبوعات 
دموکرات  که  هنگام  آن  وتا  ملی( 
واز  بودند  برسرکار  امریکا  در  ها 
پشتیبانی سیاسی ومالی دولت نامبرده 
ی  گفته  به  ودرحالیکه  برخورداربود 
حسین مکی   شاه چون موم در دستان 
شاه  خواست،  می  که  بودوهرآنچه  وی 
اشاره  مواردآن  به  پذیرفت)که  می 
گو،اگر  لبیک  وسیعی  ام(وباقشر  کرده 
تراشی  مخالف  و  زایی  دشمن  جای  به 
به بهانه های گوناگون وگرفتن شمشیر 

داموکلس نفت برسر مخالفان، دلش 
بقیه درصفحه 48

 کندوکاوی درباره ی

 رویداد25تا28 َامردادماه 1332  
قسمت سیزدهم

پژوهشی از: ک . هومان

درکرملین  فساد  وجود  .وانگهی   
توانید  می  را  شوروی  عهد  نشینان  
وقت  نماینده  »کرچکو«  خاطرات  در 
بخوانید،  ملل  سازمان  در  شوروی 
گذشته ازاین با کمکی که قیصر آلمان  
به لنین کرد،اونه تنها برای رسیدن به 
آن  به خواست  که درسرداشت  هدفی 
متفقین  واستعمارگراز  متجاوز  دولت 
»برست  معاهدۀ  موجب  به  بلکه  بُرید 
لیتوفسک« بخش نسبتًا زیادی از خاک 
روسیه رانیز به دولت آلمان واگذار کرد 
واز بسیاری منافع خوددرآبراه داردانل 
قراری  موجب  به  وخاورمیانه  وبسفور 
که با دولت انگلستان هم عهد پیشین 

خود بسته بود،صرفنظر کرد.
جامعه   هر  طبقۀ  ترین  ضعیف        
به   نزدیک  باشند،که  می  ییان   روستا 
دستور  به  آنان  از  تن  میلیون  بیست 
شوروی  وقت  ورهبر  دبیرکل  استالین 
بلکه حتااز جان  ناچیز خود  از هستی 
به  نسبت  رفتار  این  شدند،آیا  ساقط 
روستاییان بی گناه به خاطرپشتیبانی 
ورنجبرآن  پایین  طبقات  از  کمونیزم 
کمونیستی  رژیم  که  بود؟وحال  جامعه 
از شوروی وبسیاری از کشورهای دیگر 
دکتر  که  ها  علت  آن  است،  برافتاده 
مصدق  آنها را عامل به وجودآورنده ی 
کمونیزم می دانسته درآن سرزمین ها 
براین  توان  می  ؟آیا  است  رفته  ازبین 
پایه  آنهمه  با  دکترمصدق  که  بود  باور 
در  عمری  وگذراندن  تحصیالت  ی 
مسایل  وتحلیل  تجزیه  کارسیاست،از 

سیاسی تا این حّد غافل بوده است!
بود  با دکتر مصدق همراه  بخت         
روی  مرداد1332   28 در  که  آنچه  که 
پیروز  کمونیستها  تا  گردید  داد،سبب 
ی  پرده  پشت  به  نشوندوکشورما 
با  که  نکنید  تردید  نرود،وگرنه  آهنین 
همه ی مراوده ی تلفنی دکتر کیانوری 
وابستگی  ی  همه  وبا  مصدق  دکتر  با 
ایشان،به  فیروزبا  مریم  خانم  نََسبی 
نه  اگر  گذشت،  آن  شرح  که  ای  گونه 
قصد جان او،بلکه بطور حتم دست اورا 
ازتمامی امالک ومستغالتش کوتاه می 
خاطراتش  نوشتن  حتا  کردندواجازۀ 
نشان  دادند،کمونیستها  نمی  او  به  را 
ومانیفست  مشی  ی  برپایه  دادندکه 
،حق  دولت  جز  هیچکس  شان، 

سابق  رجال  به  نداردونسبت  مالکّیت 
کردند،بدون  نمی  شان  جان  قصد  اگر 
را  خیال  وآسایش  رفاه  نعمت  تردید 
براین  که  ،آنان  اند  کرده  دریغ  ازآنان 
کشورهایی  اگرتاریخ  نیستند  باور 
جاها  آن  در  کمونیستی  رژیم  راکه 
برقرارگردید ، بخوانند به درستی آنچه 

را که اشاره کرده ام پی خواهندبُرد. 
حاشیه  به  پرداختن  که  ازآنجا        
مطالب  بیان  داشت،از  ضرورت 
درادامۀ  اینک  دورشدیم  کمی  اصلی 
ابراهیم  از»  ای  نوشته  گفتاربه  تم 
می  کنیم،او  می  اشاره  صفایی« 
براینکه  عالوه  نویسد:»دکترمصدق 
1مجلس  3 2 3 ر ذ 1آ 8 1و 1 ت جلسا ر د
غیرقابل  را  ملی،قرارداد1933  شورای 
درروزهای  بود،یکبارهم  دانسته  فسخ 
ای  پانزدهم،درنامه  ی  دوره  پایانی 
مکی  وسیلۀ  وبه  نوشت  مجلس  به  که 
شد،بایک  خوانده  تریبون  درپشت 
پیشنهاد اصالحی درباره ی نرخ برابری 
قراردادالحاقی  وطال،تصویب  لیره 
راتجویز ودرواقع قرارداد1933راتنفیذ 
درکمیسیون  دیگر  وجای  بود  کرده 
وزیر]رزم  نخست  گفت:آقای  نفت 
دوم  دوره  ی  خودرادرباره  نظر  آرا[ 
بگویند  قراردادنفت]قراردادالحاقی[ 
وااّلبرای ده - دوازده سال بقّیه همانطور 
ندارد،بازهم  اشکال  شده  عمل  که 
قرارداد1933  اینکه  شود.«یعنی  عمل 

همچنان به قّوت خودباقی باشد.
       همچنین درجلسۀ 19آذر1330مجلس 
)9ماه پس از تصویب قانون ملی شدن 
وزیری  نخست  نفت(درزمان  صنعت 
دردوره  سابق  گفت:»اگرشرکت  اش 
االن  راکه  درصدی  پنجاه  پانزدهم  ی 
کرده  قبول  بدهد  ایران  به  حاضراست 
اختالفی  که چنین  دارم  یقین  بود،من 

میان ملت ایران وشرکت نبود.
       افزون براینها درکتاب »اسنادخانه 
رایین  اسماعیل  ی  «نوشته  سدان  ی 
به  از  آمده است که:»دکترمصدق قبل 
مصطفی  آرا«به  رسیدِن»رزم  قدرت 
فاتح گفته بود که الیحۀ الحاقی]گس - 
گلشاییان[با مقداری جرح وتعدیل می 
تواند به تصویب برسد.«.اشتباه بزرگ 

ملی شدن نفت -101
        الیحۀ الحاقی، الیحه ای بود که 

»محمدساعد«  وزیری  نخست  درزمان 
ایران  حّقۀ  حقوق  منظوراستیفای  به 
مذاکراتیکه  از  جنوب،پس  نفت  از 
بانمایندگان  ایران  وقت  دولت  بین 
صورت  وانگلیس  ایران  نفت  شرکت 
شده  تقدیم  مجلس  بودبه  گرفته 
بودکه  ای  نامه  موافقت  وآن  بود 
با  دارایی  بین»گلشاییان«وزیروقت 
مستر»گس« نماینده ی شرکت نامبرده 
مشتمل بر11ماده به امضاءآنان رسیده 
گلشاییان«   - قرارداد»گس  به  که  بود 
خاطر  به  قرارداد  مشهورشدواین 
،ازسوی  آن  باتصویب  مخالفت مجلس 

وزیردارایی وقت مسترد گردید. 
        گفته های دکتر مصدق درمجلس 
تاآذرماه  رساندکه   می  روشنی  به 
ملی  برای  هدفی  ویا  1329طرحی 
سیررویدادها  نداشت،اما  نفت  شدن 
به گونه ای رقم خورد که دکترمصدق 
اشاره  این  پیش  که  همانگونه 
که  ازموجی  هوشیارانه  شد،توانست 
شرکت  از  ایران  حقوق  استیفای  برای 
نفت ایران وانگلیس در کشور به وجود 
نهد  پیش  وپای  بگیرد  بود،بهره  آمده 
از  خودش  ی  گفته  به  که  را  وطرحی 
کرده  دریافت  فاطمی  حسین  دکتر 
بوددر8آذرماه1329  به همراه چهارتن 
ارائه  مجلس  به  نمایندگان  از  دیگر 
نرسید  تصویب  به  زمان  درآن  دهدکه 
که  نکشید  طولی  ماند،اما  ومسکوت 
به  وهیجانات  تشدیِدالتهابات  درپی 
جامعه  از  وسیعی  درقشر  وجودآمده 
چند  پی  در  وارعاب  وغوغاساالری 
تهدیدوترور، به ویژه پس از قتل رزم آرا 
وزیروقت)در16اسفند1329( نخست 

به وسیله ی خلیل طهماسبی )عبداهلل 
وتروردکترعبدالحمید  موحدرستگار( 
ی  ووزیرکابینه  استاددانشگاه  زنگنه 
یک  دست  به  اسفند  در21  آرا  رزم 
اهلل  نصرت  نام  به  متعّصب  دانشجوی 
بود:»زنگنه  گفته  دربازجویی  که  قمی 
وخائن  مخالف  نفت  شدن  ملی  با 
فداییان  به  وابسته  نفر  هردو  بود«و 
دوماه  از  مزبورپس  بودند،طرح  اسالم 
اندی بحث وگفتگو در کمیسیون نفت 
مجلس  در  در24اسفندماه  مجلس،   
ودر29اسفندماه1329در  ملی  شورای 
امضاء شاه  به تصویب وبه  مجلس سنا 

وجهۀ  نفت  صنعت  شدن  وملی  رسید 
قانونی یافت وبرای اینکه این قانون از 
قّوه به فعل درآید،ازآنجا که به هرحال 
دربه  ویارانش  مصدق  دکتر  کوشش 
تصویب رساندن قانون مزبورجای انکار 
نمایندگان  از  یکی  ،ازسوی  نداشت 
دکتر  (به  امامی  مجلس)جمال  بانفوذ 
مقام  که  پیشنهادمیشود  مصدق 
با  دارشودکه  عهده  را  وزیری  نخست 
می  برگزیده  مقام  این  آرابه  اکثریت 
مقام  این  احراز  برای  او  شود،اما شرط 
موکول به تصویب طرح» قانون اجرای 
مجلسین  در  نفت«  شدن  ملی  قانون 
ماه  8اردیبهشت  در  طرح  این  که  بود 
ودوروز  ملی  شورای  مجلس  1330در 
تصویب  به   اردیبهشت   10 در  بعد 
قانون خلع  به  و  مجلس سنا می رسد 
مصدق  گرددودکتر  می  معروف  ید 
درمقام  ماه  همان  ازروزدوازدهم 

نخست وزیری مشغول کار میشود.
نویسد:»بسیار  می  صفایی          
شدن  ملی  طرح  که  است  جالب 
می  نهایی  تصویب  به  هنگامی  نفت 
امور  معاون  گی«  مک  که»جرج  رسد 
امورخارجۀ  وزارت  ی  خاورمیانه 
امریکا که خود از طراحان این فکربود 
دکتر  صمیمی  ازدوستان  وبعداًهم 
کنفرانس  ازپایان  شد،پس  مصدق 
امریکادرخاورمیانه   سیاسی  مأموران 
وچندین  آمده  تهران  به  ازاستانبول 
می  سر  به  امریکا  درسفارت  روز 
بود  طرح  منتظرتصویب  بََردوگویا 
شدن  ملی  طرح  روزتصویب  ودرهمان 
درتهران  سفیرانگلیس  نفت»شپرد« 
امریکا،چندساعت  ااودرسفارت 
سفر»مک  گفتگوداشت.انگلیسیان 
اعالم  برای  هنگام  دراین  را  گی« 
پشتیبانی امریکا ازایران درمسألۀ ملی 

شدن نفت می دانستند«.141 
ازاین  اگرچه همانگونه که پیش         
مصدق  دکتر  کوشش  شد،  اشاره  نیز 
رسانیدن  تصویب  دربه  ویارانش 
ید  نفت وسپس خلع  ملی شدن  طرح 
ازشرکت سابق نفت ایران وانگلیس به 
هر ترتیب که بود، جای انکار ندارد که 
بنگریم  ملی  ِعرق  جنبۀ  از  صرفًا   اگر 
از  ملتی  اینکه   از  گفت  توان  می 
توانسته  ترتیب  هر  به  سومی  جهان 
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هوشمند  700 هزارنفر را از46 کشورجهان 
ردیابی کرد تا بتواند فعال ترین ملت های 
دنیارا شناسائی کند.  نتیجه این بود که 
روزانه  متوسط  بطور  کنگ  هنگ  مردم 
ترین  فعال  روندو  می  راه  قدم    6880
مردم جهانند. و مردم اندونزی  با پیمودن  
3513 قدم  از همه ملتها تنبل تر  هستند. 

استخوان وبتون آرمه
این موضوع که استخوانهای ران  وساق 
پا  با وجود میان تهی بودن  خیلی محکم 
زیرا  دارد.  نیز  مهندسی  دلیل  هستند  
یک ستون  توخالی ، مقاومتش  خیلی 
بیشتراز یک ستون  توپُر از جنس مشابه 
است ضمناً  با وزن مساوی  ، استخوان  
حتی محکمتراز  فوالد است وساختمان 
داخلی  آنهم شباهت  زیادی به بتون آرمه 

دارد.

سمبل کشور چین
بعنوان   است   سال  هزاران  که  اژدهائی 
در  شده   شناخته  چین   کشور  مظهر 
حقیقت یک تصویر  خیالی از کروکودیل 
بسیارزیاد   بتعداد  نیز   امروز  که  است 
می  یافت  کشور   این  های  دررودخانه 

شود.
بهار  آور   پیام  بعنوان  اژدها   درچین 
فصل   دراین  زیرا  شده   شناخته 
زمستانی   خواب  بعداز  ها   کروکودیل 
طوالنی  از اعماق  رودخانه ها به سطح 

آب می آیند.

پس انداز برای بعدازمرگ
که  بعدازاین  مصری   هر  درمصرباستان 
دو  درزندگی  رسید   می  عقل  سن  به 
هدف داشت :  اول این که زندگی روزانه 
را باهمسروفرزندان  بگذراند  ودوم این 
که  برای خریداری  قبر ومومیایی  کردن 
جسد خود  )پس ازمرگ(  پس انداز کند.
اسنادی بدست آمده که نشان می دهد  
درمصرباستان بانک هائی  برای  حفظ پس 
انداز های مردم  وجودداشته   مصری ها 
براین باوربودند که تنها راه سعادت ابدی 
یا بقول امروزی ها رستگاری  ، مومیائی 

مومیایی  اگر  و  است   جسدشان  شدن 
نشوند جسدشان پوسیده وازبین میرود 

ودرنتیجه به سعادت عقبی نمی رسند.

آتش زیریخ
دانشمندان دریافته اند که درزیر یخ های  
قسمت غربی  قطب جنوب  بیش از 91  
دهانه آتشفشان  وجود دارد. فاصله دهانه 
اقیانوس  زده  یخ  تاسطح  آتشفشان  هر 
منجمد جنوبی حدود یک مایل  برابر با 

1/6 کیلومتر است .

85000 دالر جریمه
 کشف حجاب

بیچ   النگ  در  که  مسلمان  زن  یک 
داشت  برسر  اسالمی  حجاب  کالیفرنیا 
توسط پلیس  متوقف شد و به زور حجاب 
ازسرش برداشته شد. این زن پلیس را سو 
کرد و پس از اینکه دادگاه به شکایت زن 
رسیدگی کرد  پلیس را مقصر شناخت و 
درنتیجه 85 هزار دالر  به زن مسلمان 
شد.  پرداخت  حجاب  کشف  این  بابت 
پلیس کالیفرنیا هم در دستورالعمل های 
خود برای رویاروئی با حجاب   تغییراتی 
دادتا دوباره باشکایت مسلمانان  باحجاب 
قرار نگیرد.  یکی از مشکالت شهرهای 
اروپا نیز هم اکنون همین زنهای محجبه 
هستند که امنیت شهررا  زیر سئوال می 
است  مجبور  پلیس  اوقات  گاهی  برند. 
برای شناسائی  بعضی از تروریست های 
فراری  حجاب ازسر زنان برگیرد تاهویت 
آنهارا تشخیص دهد واین عمل با اعتراض 
زنان محجبه روبرو می شود و درامنیت 

شهرها نیز اختالل بوجود می آورد. 

استفاده ازداروی 
ضدافسردگی

آمارهای دولتی درآمریکا نشان می دهد 
آمریکائی  از  درصد   13 به  نزدیک  که 
های 12 سال بباال  ازسال 2011 تا 2014 
داروهای ضدافسردگی مصرف می کنند. 
این آمار  همچنین نشان می دهد که  این 
تا 2008   سالهای 2005  به  نسبت  تعداد 
دودرصد افزایش داشته است . یعنی از 11 

درصد اکنون به 13 درصد رسیده است .

خاموشی ساعت بیگ بن 
سمبل  از  آن   وبرج  بن  بیگ  ساعت 
کاخ  درکنار  که  است  لندن  شهر  های 
ساعت  این  دارد.   قرار  وستمینستر  
تاکنون بارها  صدای زنگش تغییر داده 
شده وسالهاست  این صدا آرم برنامه های 
رادیو بی بی سی  بوده است . از 21 اوت  
شده  خاموش  زنگها  صدای  این  امسال 
وتا سال 2021 که تعمیرات ساعت ادامه 
دارد این  سکوت زنگها برشهر سنگینی 

خواهد کرد.

 اعضای پارلمان انگلیس  به دنبال راهی 
زنگهای  گاهی  ساعت  این  تا  هستند 
زنگها  آوای  و  درآورد  صدا  به  خودرا 
صدای  زیرا  نشود  شنیده  هرساعت  در 
زنگها شکایت بسیاری از مردم لندن را 
برانگیخته است . درشهریزد هم  ازسالها 
سپس   و  مارکار  برج  ساعت  ابتدا  پیش 
ساعت   مسجد جامع    درهر نیمساعت  
زنگشان تا کیلومترها دورتر شنیده می 

شود.

جائی برای روزهای پیری
که  ناتیکسیس   شرکت  توسط   اخیراً 
است   مختلف  های  آمارگیری  کارش 
برای  کشور  بهترین  درمورد  گزارشی 
منتشر  سالمندان   و  ها  بازنشسته 
شده است که نشان می دهد بر مبنای 
حقوق   ، بیمه سالمتی   به   یابی  دست 
بازنشستگی و کیفیت زندگی  دربین 43 
کشوری که مورد ارزیابی قرارگرفته اند  
نروژ مقام اول را دارد . دراین آمارگیری  

هند  و  داراست  را  هفدهم  مقام  آمریکا 
درمرتبه آخر قرار گرفته است .

کیک 106 ساله

در قطب جنوب  تکه ای از کیک میوه ای
کاشف  توسط   پیش   سال   106 که 
در  اسکات   فالکون   رابرت  انگلیسی  
آخرین سفر اکتشافی اش  درسال 1911 
مورد استفاده قرارگرفته بود   پیداشد. 
جنوب   قطب  فرهنگی   میراث  سازمان 
می گوید این قطعه کیک  کامال سالم  و 

درشرایط عالی قرار دارد.

هتل سویسی ضدیهود؟
کنار  در  تابلوئی  درسویس   هتل  یک 
استخر خود نصب کرده بود که روی آن 
نوشته شده بود:»مهمانان یهودی« قبل 
بگیرندو  دوش  باید  دراستخر  شنا  از 
درمواقع معین می توانند از فریزرعمومی 
هتل استفاده کنند.   بانوی رئیس هتل 
درمقابل سئوال هائی که قرارگرفت گفت: 
ما ضد  سامی  نیستیم و »در انتخاب  واژه 
ها اشتباه شده است .« درپاسخ این خانم 

مدیر باید گفت : عجب اشتباه بزرگی !

بزرگترین پل عابر پیاده 
درسویس

نوردی  ارتفاع  برای  محل  جدیدترین 
پل  بلکه   . نیست  آلپ  کوه  درسویس   
دره  برروی  که  است  پیاده  عابر  جدید 
ای بین دوشهر  زرمات  و گراشن  نصب 
کردیده است وحدود 1621 فوت درازای 
آن است .این پل از پل قبلی که درسال 
2010 براثر بهمن  ازبین رفت  بلند تر و 
طویل تر است . این پل طویل ترین پل 
عابر پیاده در جهان است ودربلندترین 
نقطه فاصله اش تازمین 279 فوت است .

وخواندنیکـوتاه
کوتاهوخواندنی

  کوتاه    و

 تماشای فیلم از تلفن همراه
نت فلیکس یکی از نخستین سایتهائی بود 
که در آمریکا به مشترکین خود فیلمهای 
سینمائی جدید و قدیم را عرضه  کرد. 
برای  این سرویس که ماهانه 7/5 دالر  
امروز دربسیاری  مشترکین هزینه دارد 
از کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می 
گیرد و سایتهای مشابهی نیز  راه اندازی 
شده که متعلق به آمازون ، هولو و دیگران 
است . اخیراً مؤسسه     Comscore  آماری 
منتشر کرد که نشان می دهد در جوالی 
2017 حدود 7 بیلیون و 500 میلیون نفر 
)مرتبه(  درآمریکا  نت فلیکس را برروی 
که  اند  کرده  همراه خود مشاهده  تلفن 
ماه  73  درهمین  سال 2014  به  نسبت 

درصد افزایش داشته است .

مبارزه با پشه های مزاحم
اخیراً  دانشمندان در کالیفرنیا برای مبارزه 
با پشه هائی که ناقل زیکا و بیماریهای 
خطرناک دیگرهستند  ابتکار جالبی به 
خرج داده اند و بیش از  20 میلیون پشه 
نر عقیم شده را  در فضای »فرزنو«  رها 
کردند. این پشه ها با پشه های ماده که 
خطرناکند جفتگیری می کنند ولی تخم 
های بدست آمده از این جفتگیری  بارور 
نمی شوند و به این ترتیب از جمعیت پشه 

ها کاسته می شود.

پایان عمر یک نرم افزار
افزار  نرم  که   Adobe ادوبی   شرکت 
معروف فلشFlash player  را عرضه می 
نرم  این  کند اعالم داشت درسال 2020 
افزاررا از بازار جمع خواهد کرد و احتماال 
نرم افزار جدیدی بجای آن  ببازار خواهد 

فرستاد. 

گردوغبارماه درحراج
یک  کیسه سفید رنگ کوچک محتوی  
ذرات وگردوغبار موجود برسطح ماه  در 
حراج ساتبی به مبلغ  1/8 میلیون دالر  
بفروش رسید. خریدار کیست ؟ فروشنده 
؟  است  آورده  کجا  از  گردوغباررا  این 
سئوالهای بی پاسخ است . تا آنجا که همه 
می دانند جز چندنفری که درمأموریتهای 
سازمان  از  کسی  رفتند  ماه  بکره  ناسا 
خصوصی پا براین کره ننهاده است . حاال 
چگونه است که این اموال دولتی به حراج 
حتما  است  نامعلوم  برما  حداقل  میرود 

دیگران پاسخ آن را دارند.

فروش شرکت کفش انگلیسی
از  یکی  چو     جیمی  کفش   شرکت 
درساختن  انگلیسی  معروف  شرکتهای 
کفش های لوکس است . اخیراً  شرکت  
شرکت  این  کورس  مایکل  آمریکائی  
دالر  میلیارد  مبلغ  1/2  به  را  انگلیسی 
مصرف  .بیچاره  نگوئید  کرد  خریداری 
لوکس  چون  این کفشهای  کننده های 
آنها هم از قماش همین تولید کنندگان 
هستند که ئولشان ازپارو باال میرودوگرنه 

من وشما به یک گیوه  یزدی هم قانعیم .

کلیسای نوتردام 

 50 روزتابستان   دریک  میانگین  بطور 
کلیسای  از  درپاریس   هزارتوریست  
نوتردام بازدید می کنند . بعبارتی دیگر 
این  دیدن   نفربه  میلیون   12 هرسال  
ساختمان  روند.   می  تاریخی  کلیسای 
کلیسا حدود 1163 سال پیش آغازشد. 
هزار  از 5  بیش  کلیسا  این  سقف  برای 
این  اکنون  شد.   بریده  بلوط  درخت  
کلیسا درحال سقوط است و باید هرچه 
زودتر تعمیر شود. بیش از 6/84 میلیون 
دالر  هزینه  مناره های مخروطی شکل 
هرچه  باید  که  است  کلیسا  این  باالی 
کلیسا  مقامات  شود.   تأمین  زودتر 
مبلغ  آینده  سال   5 درظرف  امیدوارند 
جمع  تعمیرات  برای  دالر  میلیون   114
فرانسه  قانون  خواهدشد.طبق  آوری 
دولت مالک کلیساست و جامعه کاتولیک 

فرانسه ازاین کلیسا بطور رایگان استفاده 
می کند. دولت ازطریق وزارت  فرهنگ 
 2/28 معادل   یورو  میلیون   2 هرسال 
کلیسا  نگهداری  بابت  دالر  میلیون 
مسئول  خودرا  ولی  کند  می  پرداخت 
تعمیرات نمی داند. واسقف اعظم مسئول 

تعمیرات آن است .

طوالنی ترین اقامت 
دربیمارستان

درسال  1875  نلسون   مارتا   دوشیزه 
واقع  کلمبوس  ایالتی   درانستیتوی 
دماغی  قوای  ضعف  بعلت  دراوهایو  
بستری شد. اوتاسال  1975  بستری بود 
وسرانجام در  ژانویه این سال  درحالیکه  
103 سال  و6 ماه از عمرش گذشته بود  
رادربیمارستان    آن  سال    99 از  وبیش 

اقامت داشت  بدرود حیات گفت .

 اندونزیائی ها  ی تنبل
دانشگاه استنفورد  ازطریق  تلفن های 
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رابطه خواب و نمک
برای  بار  بسیاری  درطول شب چندین 
برمیخیزندکه  خواب  از  حاجت  قضای 
کج  استرس   ایجاد  باعث  است  ممکن 
خلقی  و فرسودگی درآنهاشود. بررسی 
هائی که درژاپن صورت گرفته  نشان داده 
مصرف  نمک  کمتر  درروز  هرچه  است  

شود   بیشترمی تواند به این 

مورد  که  نفر  کند.از 321  کمک  مشکل 
نفر  مصرف  گرفتند  223  قرار  مطالعه 
 1/4 به  قاشق    1/8 از  درروز   را   نمک 
قاشق رساندند  و درنتیجه میزان نیاز آنها 
به دستشوئی درطول شب  از 2/3 مرتبه  
به 1/4 مرتبه رسید.وقتی کمتر نمک می 
خورید به آب کمتری نیاز دارید ودرنتیجه 

بدن شما نیز آب کمتری دفع می کند.

سالمتی و کفش مناسب
با گذشت عمر  پاهای ما که تمام وزن بدن 
مارا تحمل می کنند بزرگتر  ، پهن تر و  
نازکتر می شوند اخیراً دانشگاه  کورونا در 
اسپانیا  طی بررسیهائی  که برروی  افراد 
70 تا 80 ساله  انجام داد به این نتیجه 
رسید که  83 درصد آنها کفشهائی می 

پوشند که اندازه پایشان نیست . 
در بررسی دیگری  مشخص شد که  وقتی 
باعث    نپوشیم   مناسب  اندازه  به  کفش 
ایجاد پینه درپا و ناهنجاریها در ناخنها 
خواهد شد که به نوبه خود  می تواند  در 
حفظ تعادل ما و همچنین  راه رفتن ما 

اختالل ایجاد کند. 

محققان به سالمندان پیشنهاد کرده اند 
که  هرچند سال یکبار  پای خودرا اندازه 
بگیرند تا کفش مناسب برای پاهای خود 

انتخاب کنند.

شیمی درمانی وریزش مو
آمریکائی   هزار  صدها  از   بیش  هرسال 
قرار می گیرند و  تحت  شیمی درمانی 
نگرانی آنها ریزش مو پس از انجام شیمی 
نگرانی  رفع  برای  اکنون   . است  درمانی 
این عده  دستگاهی اختراع شده که اداره 
مواد غذائی وداروئی آمریکا )( نیز آن را 
تصویب کرده است .  این دستگاه حداقل 
درمورد  نیمی از بیماران مؤثر بوده  وبدون 
اینکه از تأثیر شیمی درمانی بکاهد باعث 
بیماران  موی  ریزش   جلوی  شود  می 
رابگیرد. بیمار درزمان شیمی درمانی این 
وسیله را که مانند  کالهی نایلونی است 
که بعضی ها  بهنگام دوش گرفتن برسر 
گذارد  می  خود  روی سر   ، گذارند   می 
بعداز چندساعت  و  قبل  چندساعت  و 

سرد  ماده  دستگاه    ، درمانی  شیمی 
کننده ای را  درخود به جریان می آورد 
را   سر  کاسه  حرارت  درجه  ودرنتیجه 
کاهش می دهد ورگهای خونی را  منقبض 
می کند و مقدار مواد سمی که  به موها 
میرسدو باعث ریزش آنها می شود کاهش 

می یابد.

درمان افسردگی بدون دارو
افسردگی  به  که  کسانی  از  بسیاری 
اند بدون استفاده از داروهای  دچاربوده 
درمانی   رفتار  و  ورزش  با   وتنها  رایج 
معالجه شده اند. پژوهشهائی که دراین 

باب صورت گرفته به شرح زیر است :
ترین  متداول  از  یکی   Exercise : ورزش 
روشها برای درمان افسردگی  فعالیتهای 
برای  ورزش  .البته  است  روزمره  بدنی 
کار  دچارند  افسردگی  به  که  افرادی 

سختی است. 

بنیانگذار  مرکز طب  اندرو ویل    دکتر 
تلفیقی دردانشگاه  آریزونا می گوید:

مایلند  ها  افسرده  که  کاری  آخرین    «
حرکت  واین  است  حرکت  دهند  انجام 

تأثیر زیادی در درمان آنهادارد«.
Cognitive-:رفتاری شناختی  درمان 

Behavioral Therapy این درمان که نوعی  
مکالمه درمانی است  برروی افکار منفی 
بیمار آموزش می  وبه  متمرکز می شود 
غلبه  منفی  فکر  آن  بر  که چگونه  دهد 
تا 20  این روش درمان  10  معموال  کند. 
مطالعات  یابد.بعضی  می  ادامه  جلسه 
نشان داده اند که این روش به اندازه دارو 

مؤثراست .
Behavioral- رفتاری:  سازی   فعال 

Activation    Therapy معموال  افراد افسرده 

از دنیا و مردم دنیا منزوی می شوند واین 
درمان    سعی می کند آنهارا به دنیا و 
بازگرداند. گذرد  می  اطرافشان  آنچه 

در  بیمار  شود   می  سعی  روش   دراین 
زندگیش  به  که   فعالیتهائی  شناخت 
معنی می دهد  کشیده شودمثل : مطالعه  
معاشرت بیشتر با دوستان  و نظایرآن . 
این روش به اندازه روش قبلی مؤثراست 

بااین تفاوت که هزینه کمتری دربردارد.
mindfulness training :تمرینهای ذهنی 

افکار وتصورات  معموال منشأ غم واندوه 
و ترس هستند.برای کمک به  دورشدن 
ازاین تفکرات  باید آموزش ببینید  .یکی 
از این روشهای آموزشی که مدت آن  8 
هفته است   گروه های کوچکی را مورد 
آموزش قرار می دهدکه شامل ورزشهای   
 . است  مدیتیشن   و  یوگا  مثل  فکری  
مطالعاتی که درسال 2016 صورت گرفت 
نشان دادکه   این روش حتی از داروهای 

ضدافسردگی نیز مؤثرتر بوده است .
 transcranial  : مغناطیسی  تحریک 
Magnetic Stimulation   دراین روش  یک   
چنبره مغناطیسی  بزرگ را برروی کاسه 

سر در محلی که تصور می شود  مغز 

وخوی  خلق  مسئولیت   قسمت  درآن 
گذارند.ضربانهای  می  دارد  برعهده  مارا 
مغناطیسی  از کاسه سر عبور کرده و به 
سلولهای عصبی میرسند  وآنهارا تحریک 
می کنند . این روش چگونه عمل می کند 
هنوز درپرده اسرار است  اما تصور می 
شود که این عمل  مدارهای مغزی را که 
مسئول افسردگی بیمار هستند  بحالت 
درمان   روش  گرداند.این  برمی  طبیعی 
بیمار  که  و هرزمانی  ندارد  هیچ خطری 
ازآن  توان  باشد می  در حالت هشیاری 
بیهوشی  به  هم  نیازی  کرد.و  استفاده 
وهرهفته   هفته   6 مدت   برای   . نیست 
چندبار  می توان آن را انجام داد  بنظر 
میرسد عوارض جانبی کمی هم دربردارد. 
غذائی  مواد  اداره   2008 درسال  ولی 
وداروئی آمریکا آن را تصویب کرده است 
.بعلت عوارض جانبی که این روش دارد  
آن را فقط درمورد بیمارانی بکار می برند 
روشهای  ویا  افسردگی  داروی  هیچ  که 

فوق الذکر  برآنها مؤثرنبوده است .

 شادی  سالمتی می آورد
اخیراً دانشمندان 150  بررسی  درمورد  
را مورد توجه قراردادند  افراد  سالمتی  
از  ودریافتند  کسانی که شادهستند   
ایمنی   تا  گرفته  وعروق  قلب  سیستم  
بدن خود   وضعیتی رضایت بخش تراز 

اشخاص غمگین دارند.
صدها  درحالیکه  کند  می  تعجب  آدم 
خنده  اند  گفته  ما  شاعران  پیش  سال 
ایرانی  وما  دواست   درمان  برهردردبی 
دانیم حاال  می  را خوب  واقعیت  این  ها 
غربی ها باصرف میلیونهادالر و تحقیقات  
پیچیده  به این نتیجه می رسند که ما 
قرنها پیش رسیده ایم . باز هم می گویند 

ما جهان سومی هستیم !

بازهم اندرفواید ورزش
ازفواید ورزش هرچه بگوئیم کم گفته ایم 
. ورزش تنها به عملیات سنگین و طاقت 
فرسا گفته نمی شود. بکه همین راه رفتن 
ساده درروز  خود مفید ترین  وکم خرج 

ترین ورزش است .

دانشمندان  به این نتیجه رسیده اند که 
ورزش  به 9 طریق  می تواند سالمتی مارا 
تضمین کند.  مهمترین آن عبارت است از:

 کم کردن ویا ترک سیگار،  نگهداشتن 
فشارخون درحد متعادل ،  جلوگیری از 

زوال عقل و ابتال به آلزایمر. . 
صورت  که   دیگری  مطالعات  براساس 
گرفته  اگر باورکنید که آدم فعالی نیستید   
اثر ورزش در شما کاهش می یابد ونتیجه 
دلخواه بدست نمی آید. این مطالعات که 
حدود 21 سال ادامه داشته است نشان 
که  اند  باورداشته  که  کسانی  دهد   می 
فعال نیستند  71 درصد بیش از کسانی که 
معتقد بودند بسیار فعالند  درگذشته اند.

تای شی وحفظ تعادل
تای شی یک ورزش باستانی چینی است 
که بر بهبود انعطاف پذیری بدن متمرکز 
است و همچنین باعث بهبود تعادل بدن 
سری  یک  اسپانیا  محققان  شود.  می 
و  سالمندان  برروی  دهگانه  تحقیقات 
بزرگساالن که درمعرض خطر عدم تعادل 
دربدن خود بودند را با استفاده از جلسات 
Tai Chi انجام دادند تا تعیین کنند که 
احساس  تواند  می  درمان  نوع  این  آیا 

تعادل فرد را بهبود بخشد یاخیر.
10 تحقیق در این زمینه،  طی جلسات 
یک ساعته -یک، دو یا سه بار در هفته 
تحقیق  هر  مدت   طول  و  شد  انجام 
نتایج  بود.  متغیر  هفته   26 تا   12 بین 
قابل  شواهد  مطالعات  این  مدت  کوتاه 
شدکه  ومشخص  داد  نشان  را  توجهی 
خوردنها  زمین  تعداد  ماه،   12 طی  در 
43 درصد کاهش داشته است و پس از 
12 ماه تعداد سقوط به 13 درصد رسید

واین نتیجه به مراتب بهتراز نتایج حاصله 
از فیزیکال تراپی  است .

مویرگ چیست ؟
دربدن ما لوله هائی وجوددارد که 50 بار 
نازکتر از  نازک ترین  تار موی ماست . 
اگر یک چنین لوله ای  را میان دو انگشت  
ماقراردهند بهیچوجه  نه آنرا می بینیم  
نه آن را حس می کنیم . این لوله های 
باریک  ونازک  که با چشم غیر مسلح  
قابل رؤیت  نیستند  مویرگ نامیده می 
شوند. مویرگها دردرون بافتها  به صورت 
یک شبکه  بسیار متراکم  یک کالف بهم 
نه سردرگم  در می آیند.  اما   ، پیچیده 
نقش این مویرگ ها  رساندن مواد غذائی  
الزم برای  ادامه حیات به کلیه سلولهای 
بدن است . قطر بزرگترین مویرگ از  سی 

هزارم میلیمتر تجاوز نمی کند.

اپیکوریسم 
که  است   یونانی  فیلسوف  نام  اپیکور  
از میالد  متولد شد  درسال 342 پیش 
ودرسال 270  قبل از میالد درگذشت . 
اپیکور درجوانی  به آتن رفت  وباافکار 
از  هم  وخودش  گردید   آشنا  فالسفه  
شد.  معروف  ومتفکرین   فیلسوفان  
مکتبی که او پایه گذاشت به اپیکوریسم 
معروف است . این مکتب  هدف اززندگی  
را لذت بردن می داندو می گوید  لذت  

غایت مطلوب  بشر و خیر مطلق است .

اتاماژور یا ارکان حرب
به  و  فرانسوی است   ای  ماژر  کلمه  اتا 
ومتخصصین   ازافسران  ای   مجموعه 
انجام   برای   نظامی  فرمانده   یک  که 
فرماندهی خود  دراختیار دارد گفته می 
شود.. این لغت  درزمان قاجاریه  درایران 
حرب   ارکان  به  بعداً   ولی  بود   متداول 
تغییر نام یافت . و درزمان رضاشاه  برای 

آن واژه ستاد را برگزیدند. 
قدیم  درزمان  است  بیادآوری  الزم 
فرماندهان نظامی  همه تصمیمات را  به 

تنهائی می گرفتند  ولی بتدریج با توسعه 
وزیاد شدن  جنگ افزارها  وفنی شدن  

ای عده  حضور  فرماندهان    ، جنگ 
ومفید  الزم  رادرکنارخود  متخصص 

دیدند.
فردریک کبیر  پادشاه پروس )عکس باال( 
را می توان  جزو نخستین  کسانی دانست  
که دراواسط قرن  هیجدهم  درجنگها از 

راهنمائیهای اتاماُژر  بهره جست .
اتاماُژر  برای انجام  هرچه بهتر  وظایفش 
دارای  ادارات مختلفی است  وچه درزمان 
صلح و چه درزمان جنگ  دردفاتر  ستاد 
به   واحتیاج  دهد   می  جلسه  تشکیل  
آن نیست که حتماً درمیدانهای  جنگ 

تشکیل جلسه بدهد.

اطالعاتی درباره  عسل سازان
دریک کندوی بزرگ  بطور متوسط  20 
الی 25 هزار زنبور عسل زندگی می کنند. 
که قادرند بین 9 الی 22 کیلو گرم عسل  

درسال تولید کنند. 
اما باید توجه داشته باشید  که برطبق 
برای  انجام گرفته است   محاسباتی که 
تولید  فقط یکصد گرم  عسل یک زنبور 
باید حداقل روی چهل هزار گل بنشیند 
و شهد آنهارا بمکد تا بعد آن را به عسل 

تبدیل کند.
امروز کندو داری و تولید عسل یکی از  
مشاغل پرسود  است . بسیاری از اشخاص 
پس از رسیدن به دوران بازنشستگی به 
بیشتر  عده  این  که  آورند  می  روی  آن 
برای سرگرمی  به این کار می پردازند. اما 
جوانترها که بدنبال درآمد هستند آن را 
شغلی پر سود می دانندو به آن  عشق 

وافری دارند.

پُرسش
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یورونیوز: دمشق روز یکشنبه 5 شهریور 
با انتقال نیروهای داعش از مرز سوریه و 
لبنان به دیرالزور موافقت کرد. پیش از 
این حزب اهلل لبنان و داعش توافق کرده 
بودند که نیروهای این گروه اسالمگرای 
شرقی  مناطق  به  لبنان  مرز  از  افراطی 

سوریه منتقل شوند.
به این ترتیب دولت سوریه توافق میان 
تایید  لبنان و داعش را مورد  حزب اهلل 
قرار داد. تلویزیون دولتی سوریه به نقل 
از یک مقام نظامی این کشور گفت که 
پس از »پیروزی های نیروهای مسلح ما و 
حزب اهلل در قلمون…)با اجرای( توافق 
میان حزب اهلل و تروریست های داعش 

مورد موافقت قرار گرفت.«
فاصله  با  نبرد  سه  حاضر  حال  در 
در  داعش  گروه  علیه  کمی  جغرافیایی 
مرزهای سوریه با لبنان در جریان است. 
نیروهای ارتش سوریه و حزب اهلل لبنان 
قلمون  منطقه  در  مختلف  محور  دو  از 
غربی عملیات نظامی علیه داعش را آغاز 
کرده اند. همزمان ارتش لبنان نیز عملیات 

علیه داعش را در عرسال ادامه می دهد.

ارتش لبنان روز یکشنبه حمالتش علیه 
داعش رامتوقف کرد تا مذاکرات با داعش 
برای آزادی سربازان لبنانی به سرانجام 
برسد. طبق اعالم ارتش از روز یکشنبه 
ساعت هفت صبح بوقت محلی در نقاط 
آتش  القاع  و جرود  بعلبک  راس  مرزی 

بس برقرار شده است.
در  نیز  ارتش سوریه  و  لبنان  اهلل  حزب 
کوهستانی  منطقه  در  و  مرزها  آنسوی 
آتش بس  اعالم  با داعش  قلمون غربی 

کوتاه مدت کرده اند.
حدود 600 شبه نظامی داعش در منطقه 
کوهستانی مرزی سوریه با لبنان حضور 
تهدیدی  همچون  لبنان  نظر  از  و  دارند 

برای امنیت کشور به حساب می آیند.
اهلل  حزب  همراهی  به  باتوجه   : آزادی 
همگامی  و   ، سو  ازیک  وداعش  لبنان 
ازسوی  اسالمی  وجمهوری  اهلل  حزب 
با ایران  چنان  دیگر و همکاری سوریه 
آش شله قلمکاری در خاورمیانه درحال 
جوشش است که باید نسبت به پایان این 
فاجعه بسیار  بدبین بود.  روسیه به چه 
کاری مشغول است ؟ آمریکا چه می کند؟

در  پوشاک  قاچاق  واقعی  رقم 
شد اعالم  دالر  میلیارد   5 ایران 
و   2 را  پوشاک  قاچاق  رقم  مسئوالن 
اما  کرده اند.  اعالم  دالر  میلیارد  نیم 
رقم  پوشاک  تولیدکنندگان  اتحادیه 
واقعی پوشاک قاچاق را 5 میلیارد دالر 
می گویند،  اتحادیه  مسئوالن  می داند. 
بازار پوشاک ایران در اختیار ترکیه است.
مدیره  هیات  عضو  افتخاری،  مجید   
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
 5( خبری  نشست  یک  در  پوشاک 
نیم  و  رقم 2  گفت،  اوت(  شهریور/ 27 
سوی از  قاچاق  پوشاک  دالر  میلیارد 

قرارداد  سئول  در  جنوبی  کره  و  یران 
بر  که  کردند  امضا  را  خارجی  وام  یک 
به  وامی  جنوبی  کره  در  بانکی  آن  پایه  
ارزش تقریبی 8 میلیارد یورو در اختیار 
می دهد. قرار  ایران  اسالمی  جمهوری 

)ایسنا(،  ایران  دانشجویی  خبرگزاری 
اوت(  شهریور/24   2( پنجشنبه  روز 
ایرانی  هیات  یک  که  داد  گزارش 
رئیس  خزاعی،  محمد  مسئولیت  با 
و  خارجی  سرمایه گذاری  سازمان 
تعدادی  و  بانک مرکزی  از  نمایندگانی 
در  ایران،  تجاری  بانک های  از  دیگر 
چونگ  با  جنوبی  کره  پایتخت  سئول 
کشور  این  بانک  »اگزیم«  مدیر 
»بزرگ ترین قرارداد وام خارجی پساز 

برجام« را امضا کرده اند.

او  است.  »غیرمنطقی«  مسئولین 
همچنین افزود: »واردات رسمی پوشاک 
میلیون   15 حدود   94 سال  در  کشور 
سال  در  رقم  این  و  شده  اعالم  دالر 
است.« رسیده  دالر  میلیون   60 به   95

ایران  پوشاک  مصرف  بازار  افتخاری 
دانست دالر  میلیارد   12 معادل  را 
برندهای  اختیار  در  پوشاک  بازار   
ترکیه ای  برندهای  و  است  ترکیه ای 
کشور  در  محدودیتی  هیچ  بدون 
می کند  پیش بینی  او  می کنند.  فعالیت 
نبض  آتی  سال های  »در  ترکیه  که 
بگیرد دراختیار  را  بازار  در  پوشاک 

 8 از  بیش  وام  این  تقریبی  ارزش 
میلیارد یورو )معادل حدود 10 میلیارد 
این  طبق  است.  شده  اعالم  دالر( 
در  بویژه  متعددی  »پروژه های  گزارش 
انرژی  و  نقل  و  حمل  بهداشت،  حوزه  
پیش از این مورد مذاکره قرار گرفته و 
آماده  معرفی به طرف کره ای هستند«. 
در پی برجام و رفع تحریم ها، مذاکرات 
امضای  برای  کشورها  دیگر  برخی  با 
داده  نتیجه  نیز  خارجی  وام  قرارداد 
کره  با  اخیر  قرارداد  از  پیش  است. 
جنوبی، تفاهم نامه ای برای یک وام 7 /1

 میلیاردی با اگزیم بانک چین برای برقی 
امضا  مشهد  ـ  تهران  راه آهن  کردن 
شد.ایران ازروسیه هم وامی بمبلغ2/2 
است کرده  دالردریافت  میلیارد 

هرسال5 میلیارد دالر پوشاک به ایران قاچاق می شود

جمهوری اسالمی از کره جنوبی وام می گیرد

حزب اهلل لبنان و داعش بهم پیوستند

ملک محمد ششم پادشاه کنونی مراکش 
در 21 آگوست 1963 متولد شد. پدرش، 
او  به  کودکی  سن  از  دوم،  حسن  ملک 
سن  در  داد.  سیاسی  و  دینی  آموزش 
کاخ  در  قرآنی  در مدرسه  او  4 سالگی، 
سلطنتی حضور می یافت و در آنجا قرآن 
رایادمی گرفت واکنون آنرا ازبر می خواند. 
»اتحادیه  باعنوان  پژوهشی  ای  رساله 
پادشاهی  استراتژی  و  آفریقا  و  عرب 
الملل«  بین  روابط  با  رابطه  در  مراکش 
داردکه مورد توجه بسیار قرارگرفته است 

پادشاه  تحلیف   روز  تاجگذاری  روز   
است که برای اولین بار درآن روزبر تخت 
نشسته است. در روز 30 ژوئیه هر سال 
ششم،  محمد  ملک  نشستن  برتخت 
جشن گرفته می شود ودرمراکش تعطیل 
پایتخت  برن  در  امسال  است.  رسمی 
سفارت  توسط  مراسم  این  سویس 
مراکش جشن گرفته شد و درآن سفرای 
سویس  ومقامات  مختلف  کشورهای 
حضوریافتند.جناب اردشیرزاهدی نیز به 

این مراسم دعوت شده بودند. 
وکیل  طباطبایی،  علیزاده  محمود 
عرفان  )بنیانگذار  طاهری  محمدعلی 
با بی بی سی فارسی  حلقه( در گفت وگو 
تأیید کرد که برای موکلش حکم اعدام 

صادر شده است.
آقای طباطبایی روز یکشنبه 5 شهریور 
دادگاه   26 شعبه  که  گفت  اوت(   27(
انقالب آقای طاهری را به اتهام افساد فی 

االرض به اعدام محکوم کرده است.
اعدام  به  بار  آقای طاهری قبال هم یک 
محکوم شده بود، اما دیوان عالی کشور 
این حکم را نقض کرد و گفت تحقیقات در 
مورد اتهامات سب النبی )اهانت به پیامبر(، 
امنیت  علیه  تبانی  و  اجتماع  ارتداد، 
است. بوده  ناقص  درمانی«  »فرا  و  ملی 

دهه  ابتدای  سال های  از  طاهری  آقای 
1380 خورشیدی با راه انداختن موسسه 
فرهنگی هنری »عرفاق حلقه« و معرفی 

نوعی طب مکمل با عنوان »فرادرمانی« 

بتدریج شهرت یافت او در سال 1389 با 
طرح اتهام های عقیدتی بازداشت شد.

حکم  که  گوید  می  طباطبایی  آقای 
اعدام علیه او به استناد ماده 286 قانون 
که مصوب  اسالمی صادر شده  مجازات 
از  بعد  سال 1392، یعنی حدود 3 سال 

زندانی شدن آقای طاهری است.
به گفته آقای طباطبایی، قانون نمی تواند 
از  مشمول فعالیت هایی بشود که پیش 
تصویب آن صورت گرفته است. او گفت 
که ماده 286 به موضوع اتهام »افساد فی 
االرض« می پردازد که تا پیش از تغییرات 
مصوب سال 1392 با محاربه همراه بود و 
نمی توانست شامل اقدامات آقای طاهری 

باشد.

حکم صادر شده قابل تجدیدنظرخواهی 
است و آقای طباطبایی می گوید که به آن 

اعتراض خواهد کرد.

محمدعلی طاهری دوباره به اعدام محکوم شد

سالروز تاجگذاری پادشاه مراکش

تایید کرده  ایران  نماینده مجلس  یک 
مسلح،  نیروهای  مرداد  حقوق  که 
شامل ارتش، سپاه و ستاد کل نیروهای 
هفته  یک  حدود  با  کشور  این  مسلح 

تاخیر پرداخت شده است.
رئیسه  هیئت  عضو  امیرآبادی  احمد   

هم  شده  پرداخت  مبلغ  گفته  مجلس 
کامل نیست و حقوق 23 روز از مرداد 

است.
ظاهرا  پرداخت ها  در  تاخیر  دلیل 
اختالف میان ستاد کل نیروهای مسلح 

و سازمان برنامه و بودجه است.  

درعکس باال سفیر مراکش   H.E.Amb.Lahcen Azoulay   هنگام استقبال از آقای 
اردشیرزاهدی دیده می شود ودرعکس پائین ازراست : سفیر  هندوراس ، جناب 
 Moulay Mohammed -(سفیر الجزیره ، )Bader Saleh Altunaib (زاهدی ، سفیر کویت
، دیده می شوند. اورینتال در مونترو  پاله  Guendil( و آقای  شهریارغریبی  مدیر 

عکس ها  از : ماهنامه آزادی  

عدم پرداخت بموقع حقوق نیروهای مسلح 
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خانم عفت برادران رحیمی  نام آشنائی 
ایران  صدای  دررادیو  سالها  که  است 
مختلف   های  دربرنامه  آنجلس  لوس   -
حافظ  های  غزل  تفسیر  و  بررسی   به 
، کالس های حافظ شناسی  میپرداخت 
از  بسیاری  استقبال  مورد  که  داشت 
بود،  گرفته  قرار  دوست  ادب  هموطنان 
ودر  تهیه  زمینه  دراین  نیز  نوارهائی 
دسترس عالقمندان قرارداده بود. خانم 
بانوی  رحیمی    برادران  عفت  دکتر 
فرهیخته ی بسیار فعالی است . پس از 
ایران   صدای  رادیو  های  برنامه  تعطیل 
همچنان به فعالیت های ادبی خود ادامه 
داد و نتیجه آن تااینجاکتابی است با نام 
از  باید  که  : شاعری  اعتصامی  پروین   «
نوشناخت«.کتابی که به خوبی حق مطلب 
را درباره شاعر خوب معاصر کشورمان  ادا 
کرده است . خود نویسنده هدف ازنوشتن 
بیشتر وبهتر  شناختن شاعر  را   کتاب 
بزرگی  دانسته است که»  با وجود  نوشتن 
انسانیت   به  سرشارازعشق   اشعاری  
وتوصیه های مناسب  برای دستیابی  به 
وزندگی  خوشبختی    ، وجدان   آرامش 
که  دالیلی   به  کافی   اندازه  به   ، بهتر  
درفصل  اول این کتاب  بیان می شود  نه 
درمیان  هموطنان خود  ونه مستشرقان  
ومحققان ، معرفی  وشناخته نشده است .« 
عدم  دلیل  رحیمی  برادران  دکتر  خانم 
شناخت ایرانیان از پروین را اینگونه ذکر 
می کند که : وزیر فرهنگ وقت  درزمان 
رضاشاه  ازآنجا که کششی  نسبت  به 
احساس  پروین   درشعر  سوسیالیسم  
کرده بود  ،ونیز بخاطر اینکه  پروین  بسیار 
مؤدبانه  تدریس به ملکه  را رد کرده بود  ،  
از تحسین وقدرشناسی  پروین خودداری 
کرد و پس از انتشار  دیوان پروین  یک 
مدال  درجه سه علمی  برای او فرستاد.
این مدال که نه با قابلیت و لیاقت ومکان 
ادبی پروین  ، ونه  با عالقه  عالقمندان  
 ، داشت   مناسبت  و  مطابقت  شعراو  
ازسوی پروین  رد شدوپروین  آن را به 
وزیر فرهنگ  بازگرداند ونوشت : بسیار  
کسان ،  بیش از من درخور  دریافت این 

مدال هستند.« 
که  شاعری   : اعتصامی  پروین  کتاب  
ازنوباید شناخت « در هشت فصل تنظیم 
شده است .که به ترتیب شامل این مطالب 
هستند: فصل اول  : زندگی ادبی پروین 
. فصل دوم :  تاریخ مختصر عصر قاجار 
وجکومت رضا شاه پهلوی . فصل سوم :  
زندگی ، خانواده ، تحصیالت و اشتغاالت 

: معرفی مجله »بهار«  و  . فصل چهارم 
نخستین  اشعار پروین  که در

این مجله بچاپ

 رسیده  است ..
فصل پنجم : 

 اشکال کالسیک  
وابداعات درشعر

پروین . فصل ششم :
 ، درشعرپروین  اجتماعی   مشکالت 
وران   پیشه   ، دهقانان    ، زنان  موقعیت 
  : هفتم  فصل  وکارگران.   وصنعتگران 

پروین ومشکالت  آموزش وپرورش .
فصل هشتم :  روحانیت پروین . تجزیه 
وهشیار«   مست   « درشعر  وتحلیل  
ازپروین  و » محتسب ومرد مست « از  

مولوی .
درهرفصل )غیرازفصل دوم که به روایت 
تاریخ  عصر پروین می پردازد ،(  نویسنده 
چند شعر پروین را انتخاب و آنهارا مورد 
برای  که  دهد  می  قرار  وتحلیل  تجزیه 
شناخت پروین بسیار مفید و مؤثر است . 
آموزش  در بخش مشکالت   مثال  برای 
وپرورش  به اخالق پروین اشاره می کند و 
با ذکر ابیاتی ازاو به توصیف او می پردازد:
» اخالق پروینی  عبارت از تأکید برپیروی  
از خوب بودن  وخوبی کردن  وپرهیز از 
اعمال  شیطانی است . پروین به خداوند 
معتقد است واگر می کوشد  بشررا  به 
سالح  علم ودانش  مجهز سازد  برای این 
است  که او بتواند  درمبارزه  علیه شیطان  

و بدکار پیروز شود. « آنچه  نزد  پروین 
اصیل

 است  ، طرز بیان
 اوست . آنچه
 که به کالم  او 
خصوصیت
  موجز و محکم 
می بخشد ،
 آنقدر محکم
 است  که
 آنرا تا 

سطح  ضرب المثل  باال می برد:
پیوندبایدت  زدن ای عارف 

درباغ دهر ، حنظل وخرمارا
مریم بسی  بنام بود ، لیکن 

رتبت یکی است مریم عذرارا
...» پروین اخطار میدارد که این وظیفه 
هرکسی است که امکان کمک  به دیگران  
رادارد ، آنرا بی آنکه درانتظار هیچگونه 

پاداشی  باشد ، انجام دهد. می گوید:
ازآن کشتیت  افتادست درآب

که برهانی غریقی را زگرداب
ازآنت هست چشم ودل فروزان

که بفروزی چراغ  تیره روزان
پروین تا آنجا پیش میرود  که آن کس را 
که قادر بکمک است  ونیازمند  درمی یابد، 

خوشبخت وسعادتمند  می نامد:
خوش آن کو گمرهی را جستجو کرد

به نیکی ، پارگی هارا رفو کرد.
ونیز: 

زیرا که جستن دل مسکینان
شایان سعادتی است ، توانارا
بزرگترین  شاید  که  سعدی   برعکس   «
، قدرتمند  باشد   فارسی  شاعر اخالقی 
و توانارا  ترغیب به کمک  به ضعیف و 

ناتوان  می کند اما به او وعده پاداش می 
دهدومی گوید:

توانگرا ! چودل ودست کامرانت هست 
بخور ، ببخش ، که دنیا وآخرت بردی.

اهمیت  بیشتر  آنچه  پروین   برای   «
اخالق  اجرای  یا  اخالقی   عمل  دارد  
است . آرمان او مبتنی  بربوجود  آوردن 
خوشبختی  فرد نیست . برعکس او ، به 

همه  جامعه نظر دارد. « 
ویژگی  درباره  رحیمی  برادران  دکتر 
انجام     «  : نویسد  می  پروین  مذهبی  
اعمال مذهبی بدون  انجام وظیفه  نسبت 

به  اجتماع  غیرکافی و بیهوده است:
فتوا دهی به غصب حق پبرزن ولیک

 بی روزه هیچ روز نباشی  مه صیام
که  شاعری  اعتصامی   »پروین  کتاب  
ازنوبایدشناخت « همانگونه که نویسنده 
اش  در مقدمه آن وعده داده تا خواننده 
را با این شاعر کمتر شناخته شده ایرانی 
وفا می  به وعده خود  بخوبی  آشنا کند 

کند .:
امکان   تا حد  امیدواراست   این کتاب   «
ناتمام  پروین  تاامروز درباره  را که  آنچه 
شناخت   برای  است   مانده  وناشناخته  
 ، اعتصامی   پروین  بیشتر   هرچه 
بزرگترین  زن شاعر  ایرانی تازمان خود، 

انجام دهد.« 
دربخش » نتیجه «  نیز  نویسنده درباره 
شعر پروین واهمیت آن می نویسد:» اگر  
، شاید  بود   افکارپروین  شناخته شده 
بیشتر  اندیشه می کردیم  وزمام کشوررا  
وایران دوستان   پروران   به فرهنگ  جز 

نمی سپردیم .« 
وسرانجام درسطور پایانی کتاب می خوانیم :

از  زنان  که   امروز  پیداست   ناگفته   «
اززمانی که   امکانات  فراوان تری  بیش 
هستند   مند  بهره  زیست   می  پروین 
بسیاری از  راه هائی که  او آرزو داشت  
پیموده شده است . امید است که شعراو 
وبه  کند  پیدا  تری  تازه  خوانندگان  
کمک  دیگری  استعدادهای   شکفتن  
ودختران  زنان   اینکه  نمایدوسرانجام  
ایران  امروز  شعرپروین را  بیشتر بخوانند  
او  افکار  کنندواز  توجه  آن   عمق  وبه 
برای ترقی  وپیشرفت  ایران فردا  سود 
جویندونگذارند  بیش ازاین حقوق زنان 

ودختران ایرانی  پایمال گردد.«

.برای سفارش کتاب باتلفن 3102071969 
تماس بگیرید.

    دکتر طلعت بصاری )قبله(                                                                                      بخش  سیزده

زانن شاهـناهم   )سودابه(

سودابه   بخش چهارم
سودابه چون خود را نزد شاه خوار و بی 
مقدار و از وصل سیاوش محروم دید به 
دوست  او  با  زنی  پرداخت.  گری  حیله 
فسون  و  نیرنگ  و  جادویی  در  که  بود 
مانند نداشت. این زن باردار بود. سودابه 
راز خود را با او در میان نهاد و خواسته 
بسیار بدو داد و از وی خواست که دارویی 
بخورد و جنین خویش را سقط کند تا وی 
به کاوس بگوید که بچه از اوست و کاوس 
بر سیاوش خشم گیرد و آبروی برباد رفته 
سودابه دوباره بدست آید. زن پذیرفت 
و دارویی خورد و شبانگاه دو بچه سقط 
کرد . سودابه زن زن را نهان کرد و خود 
ناله کنان پرستارها را پیش خواند دو بچه 
دیو را بر طشت زرین نهادند و خروش و 
افغان از آنان بر خواست. چون کاوس از 
ایوان خویش فریاد و هیاهو شنید سبب 
را پرسید ، به شهریار جریان را گفتند. 
با  را  سودابه  و  آمد  سودابه  نزد  به  شاه 
رنگ و روی پریده بر بستر آرمیده دید و 

دو کودک را در طشتی زرین نهاده.
دو کودک بر آن گونه بر طشت زر

فکنده به خواری و خسته جگر
سودابه اشکریزان گفت بنگر سیاوش با 
من چه کرده است اما تو او را امان داده 
ای . شاه کاوس بد گمان شد و در اندیشه 
با خود گغت نمیتوان این کار  فرو رفت 
را آسان گرفت. اختر شناسان را خواند 
سرانجام  هاماوران  رزم  و  سودابه  از  و 
آنان  از  و  راند  بسیار  سخن  کودکان  از 
پایان کارشان  از حقیقت و  خواست که 
خبر گیرند . اختر شناسان هفت روز به 
کار مشغول شدند و سرانجام گفتند که 
این دو بچه از گوهر شهریاران نیستند و 

نه از پشت شاه و نه زین مادرند. 
نشانیهای زن بد اندیش ناپاک را به شاه 
دادند. شاه این راز را نهان داشت و با کس 
نگفت. یک هفته گذشت سودابه از شاه 

داد خواست.
بدو گفت شه ،  ای زن آرام گیر

چه گویی سخنهای نا دلپذیر
کاوس عده زیادی را مأمور یافتن آن زن 

بدکنش کرد و سرانجام یافتندش و به 
نزد شاه آوردند. شاه او را امید و نوید 
فرمان   ، نیفتاد  کارگر  نوید  چون  داد. 
نیفتاد،  کارگر  هم  این  بزنند  را  او  داد 
دستور داد او را بیرون برند و چاره ای 
بیندیشید تا وی را به سخن گفتن وادار 
باز لب به سخن نگشاید،  اگر  نمایند و 
میانش را با اره به دو نیم کنند. زن جادو 
را از درگاه شاه بیرون بردند، زن گفت 
درگاه  این  در  میتوانم  چه  بیگناه  من 
بگویم. گفته های زن را به شاه گفتند. 
بدو گفت  و  را احضار کرد  شاه سودابه 
اخترشناسان گفته اند که این دو کودک 
از زنی جادو هستند و از پشت اهریمن، 
سودابه گفت حقیقت جز این است که 
آنان گفته اند، آنان به خاطر سیاوش و 
از ترس گوپیلتن رستم حقیقت را نمی 

گویند آنگاه اشکریزان گفت 
ترا گر غم خرد فرزند نیست

مرا هم فزون از تو پیوند نیست
را  دادگری  و  ام  گذشته  دادخواهی  از 
از  شاه  ام  گذاشته  وا  حقیقی  داور  به 
اندیشید  و  گشت  خشمگین  او  گفتار 
که سرانجام حقیقت باید آشکار گردد .

و  سودابه  از  و  کرد   جمع  را  موبدان 
آنچه واقع شده بود سخنها گفت. موبد 
موبدان به شاه جهان گفت اگر حقیقت 
را بخواهی هر چند فرزند ارجمند است 
ولی شاه هم باید از اندیشه رهایی یابد 
گردد  افروخته  آتشی  است  آن  بهتر 
و یکی از این دو تن بر آتش بگذرد تا 

بیگناهی آنان ثابت گردد. 
چنین است سوگند چرخ بلند

که بر بی گناهان نیاید گزند
پیش  را  سیاوش  و  سودابه  جهاندار 
گناهی  بی  اثبات  برای  گفت  و  خواند 

خود باید از آتش بگذرند.
مگر کاتش تیز پیدا کند

گنه کرده را زود رسوا کند
سودابه پاسخ داد من براثبات بی گناهی 
دو  وجود  آن  و  ام  آورده  دلیل  خود 
و  اند  افتاده  نارسیده  که  است  کودکی 
هر دو را نیز به شاه نشان داده ام ، این 
و  جسته  تباهی  راه  که  است  سیاوش 
گناهکار است . شاه جهان به پور جوان 
چیست؟  باره  این  در  تو  رای  که  گفت 
زد  خواهم  آتش  به  بیدریغ  گفت 

سیاوش چنین گفت که ای شهریار
که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار

اگر کوه آتش بود بسپرم
از این ننگ خوار است اگر بگذرم

دو  هر  پسر  و  سودابه  خاطر  به  کاوس 
زن  و  فرزند  گفت  و  گشت  دلتنگ 
دلی  بد  با  ولی  مغزند  و  خون  همچون 
دستور  به  کرد.  شهریاری  نمیتوان  هم 
فرمود تا صد کاروان شتر از دشت هیزم 
گرد  تماشا  برای  بسیار  مردمان  آورند. 
طول  به  هیزم  از  بلند  کوهی  و  آمدند 
، دوست مرد  دو فرسنگ آماده گشت 
آتش افروز آتش افروختند. ابتدا از دور 
روز چون شب شد و آنگاهر آتش زبانه 
کشید و زمین و آسمان روشن گشت. 
سیاوش در حالی که خود ی زرین بر سر 
نهاده بود با جامه ای سپید ولبی پر از 
خنده و امید بر اسبی سیاه نشست و بر 
خویشتن کافور پراکند و نزد پدر آمد. 
از اسب پیاده شد و بر او نماز برد، پسر 
پدر را شرمنده و سخنانش را نرم دید، 
سیاوش به شاه گفت اندوه مدار اگر بی 
گناهم از این آتش رهایی خواهم یافت و 
اگر گناهکارم ابن خود سزای من است. 
گذشتن  آماده  سیاوش  که  هنگامی 
و  فغان  تماشاگران  از  گردید  آتش  از 
به  برخاست، سودابه  امان  بی  خروشی 
بام ایوان آمد و بر آتش نظاره کرد و از 
دل خواهان آن بود که سیاوش در آتش 
بسوزد. همه بر کاوس خشمگین بودند 
میدادند. سیاوش  دشنام  را  گناهکار  و 
که از جنگ با آتش سوزان تنگدل نبود 
شد.  آتش  کوه  داخل  و  تازاند  را  اسب 
آتش از هر سو زبانه میکشید بدانسان 
که سیاوش و اسبش در دل آن پنهان 
شدند. مردمان با دلی پر از بیم و امید 
بر این منظره نگران بودند و در دل دعا 
گویان که کی سیاوش از آتش بدر آید 
با  و  برون آمد  از آتش  ناگاه سیاوش  ؟ 
دیدار او غریو از دل پیر و جوان، زن و 
مرد و کودک برخاست. کمترین گزندی 
جامه  نیامد.  وارد  اسبش  و  سیاوش  بر 
سپید او سمن وار همچنان پاک و سفید 

مانده یود.
چو بخشایش پاک یزدان بود

دم آتش و آب یکسان بود
نثار  مردمان شادی کنان درهم و دینار 

کردند و شادیها نمودند سودابه از خشم 
روی و موی کنان به گریستن پرداخت. 
گفت  پدر  و  آمد  پدر  نزد  به  سیاوش 
فرزندی که از مادر پارسا زاده شود البته 
با سیاوش  کاوس  است.  در خور شاهی 
به ایران آمد و مجلس بزم آراست و سه 
روز به مهمانی و سور و نثار گنج و دینار 
کیانی  تخت  بر  روز  چهارم  گذراندند. 
و  خواند  پیش  به  را  سودابه  و  نشست 
بدو  و  آورد  یاد  به  را  گذشته  سخنهای 

گفت 
که بی شرمی و بد بسی کرده ای

فراوان دل من بیازرده ای
بر فرزند من  بود که  تو آن  بدترین کار 
دادی  آتش  دم  به  را  او  و  نکردی  رحم 
تو  وجود  که  شو  مردن  آماده  اکنون 
به شاه  شایسته زندگی نیست. سودابه 
گفت : ای شهریار واال تبار البته سیاوش 
سخن جز راست نمی گوید و دل شاه را 
از غم خواهد شست ولی شاه باید بداند 
و  است  کرده  جادو  کار  اندرین  زال  که 
از من کینه  نمی دهد که شاه  دلم رضا 
در دل داشته باشد. شاه سودابه را گفت 
هنوز سر نیرنگ داری باید مجازات شوی 
کیکاوس از بزرگان درگاه پرسید مکافات 
این زن چیست و با او چگونه باید رفتار 

گردد؟ 
همه بر شاه آفرین خوانند وگفتند که باید 
بیجان شود. شاه به دژخیم فرمود که او را 
بر دار زند ولی با این فرمان دلش پر درد 
و رنگ رخسارش زرد گردید ، چون به 
سودابه سخت عالقه مند بود. سیاوش از 
مهر بسیار پدر نسبت به سودابه آگاه بود 
و میدانست که چون او را عامل نابودی 
نرم  او  با  دلش   ، داست  خواهد  سودابه 
از سودابه  به شفاعت  پس  نخواهد شد 
برخاست و از پدر خواست که او را به وی 
ببخشد. کاوس او را بخشید و سیاوش بر 
تخت پدر بوسه داد و باز گشت . سودابه 
نگذشت  مدتی   . برگشت  شبستان  به 
از  به سودابه گرمتر  که دل شاه نسبت 

گذشته شد.
چنان شد دلش باز از مهر اوی

که دیده نه برداشت از چهر اوی 

ادامه دارد.

 روزی سودابه را دیده بر سیاوش افتاد. سودابه با تمام وجود عاشق سیاوش شد و او را پنهانی 
به  شبستان دعوت کرد. سیاوش برای سودابه پیغام فرستاد که مرد آمدن به شبستان نیستم. 

مروری بر کتاب 

پروین اعتصامی   شاعری که باید ازنو شناخت 
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آقامحمدخان   که  مثبتی  نکات   از 
درموقع حمله بکاربرد  رساندن نیروی 
وهیچوقت  بود   قشون  به  کمکی  
پشت سربازان  راازقوای  کمکی خالی  
نگذاشت ولی قشون  هرقل  که فقط  
15 هزار  نفربود  باازدست دادن  تعداد  
قابل مالحظه ای  ازسربازان  شکست 
خورد  ونتوانست  درمقابل قشون  80 
مقاومت  خان   آقامحمد  نفری   هزار 
چرکسی  قشون   از2000   . نماید  
همهگی  و  نماند   نفرزنده  یک  حتی 
بقتل رسیدند. محاصره قشون  هرقل  
ودر  انجامید   بطول  عصر   تا  ازصبح 
شد   متوجه  هرقل   چون  آخرروز  
آقامحمد  با  بمقابله   قادر  بهیچوجه  
خان  نیست  با دوپسرش از گرجستان 
فرار کرده  و به نقطه  نامعلومی  رفتند. 
آقا  بروی   تفلیس   ذته  بدینوسیله  
یک  اینکه   وبعداز  بازشد   محمدخان 
بعد   روز  صبح  نمود   استراحت  شب  
یک  و  کرد  حرکت  تفلیس   بجانب 
فرسخ به شهر مانده  اردوئی برپا کرد 
کند.   ارزیابی  خودرا  قشون   وضع  تا 
تفلیس حرکت  بجانب  بعد   روز  صبح 
تفلیس   مردم  که  نمیدانست  او   . کرد 
دست به مقاومت خواهندزدیانه و نمی 
دانست  چه تعداد جمعیت  در تفلیس 
محمد  آقا  وقتی  کنند.و  می  زندگی 
خان  نزدیک شهر تفلیس  شد رؤسای  
به  شهر   وبزرگان  مختلف   صنوف 
استقبال او آمدند. تعداد آنها  بیش از 
70 نفر  نبود. وقتی مقابل آقامحدخان  
شهر   که  اظهارداشتند   شدند   حاضر 
ومردم  است  شهریارایران  اختیار   در 
نخواهند  مقاومتی   تفلیس  هیچگونه 
سلطنتی  اوامر   ودراختیار   کرد 
هستندولی آقامحمدخان   دستورداد  
جداسازند.  نفر    70 تمام   سرازبدن 
واهالی شهررا  قتل عام نموده  وتموال 
را  غارت کنند. قتل عام شهر   مردم  
تفلیس بوسیله آقا محمد خان  یکی از 
نقاط  ضعف  سلطنت اوست  زیرا مردم  
تفلیس برخالف  مردم کرمان  که در 
مقابل او مقاومت بخرج دادند  از ابتدا  
خودرا بال دفاع  تسلیم آقامحمد خان  
کردندولی او برخالف شئونات  جنگی 

دستور  قتل عام  آنهارا داد. 
مورخین ایرانی  جنگ تفلیس را  یکی 
از برجسته ترین  عملیات نظامی  آقا 
ولی  آورند   می  بشمار   خان  محمد 
یکی  را   جنگ  این  غربی   مورخین 
می  او  های  جنگ  ترین  نامردانه  از 
دانند  زیرا  دراین قتل عام  تمام افراد 
مذکر از  دم تیغ او گذشته  ودختران 
وپسران  جوان باسارت  گرفته شدند.
که  فرانسوی  باستانشناس   مورگان 
درپاریس    1894 کرد   سفر  ایران   به 
بچاپ رسید  میگوید مقاومت  مردانه 
سربازان  » هرقل«  آقا محمد خان را  

بستوه آورد  وچون نتوانست  از هرقل 
و پسرش انتقام بگیرد  از مردم تفلیس 
مورخان   از  دیگر  یکی   . گرفت  انتقام 
که  هولت«   بن  شوالیه    « بنام  غربی 
بود   کرده  سفر  وبایران  است   هلندی 
به  مسافرت   « بنام  خود  کتاب  در 
سال   به  که  وایران«   وقفقاز  روسیه 
رسید  چاپ  به  آمستردام   در   1873
تفلیس   مردم  عام  قتل  گوید:»   می 
منطق  هیچ  با  آقامحمدخان   ازطرف 
وجز  آید.  جوردرنمی  وعقلی   جنگی 
به  نمیتوان   دیگری  عنوان    جنون 
سیاح  پورتر«  »رابرت    ... داد.«  آن 
بعدازقتل   سال   بیست  که  انگلیسی  
شهر  آن  وارد  تفلیس   مردم   عام 
هنوز  نویسد:  می  خود  شددرکتاب  
آقامحمدخان   ویرانه هائی  که بدست 
است  باقی  آمد   بوجود  شهر   دراین 
زمین   مغرب  مردم  که   وهمانطور 
مردم  میفرستند   لعنت  ابلیس  به 
لعنت   خان  آقامحمد  به  گرجستان  
ملکم«  سرجان   « میفرستند.  لعنت 
فتحعلیشاه   درزمان  که  انگلیسی  
بعنوان سفیر انگلیس  به ایران آمد  در 
کتاب معروف خود بنام  » تاریخ ایران«  
که درسال  1815  درلندن بچاپ رسید  
می نویسد:  عمل آقامحمد خان  برای 
گرفتن  زهرچشم از مردم تفلیس بود 

که با هیچ منطق قابل توصیه نیست .
و  نظریات   این  تمام   از  گذشته 
یک  خان   آقامحمد  عمل  انتقادات  
آن  و  گذاشت  بجای  سیاسی   تأثیر 
مناطق  امرای   از    هیچیک  اینکه  
بر  طغیان  سربه  دیگر   ایران  شمالی  
ازدولت  اطاعت   از   نداشته  وگذشته 
معوقه  مالیات های  پرداخت   مرکزی  
را ازسر گرفتندو بعداز اینکه سربازان  
مردم کشیدند  اموال  غارت   از  دست 
وپس ازاینکه  به حساب  و کتاب اموال  
معلوم  شد  رسیدگی  سشده   غارت 
گردید  سهم آقامحمدخان  ازاین بابت  

چهار کرور تومان بوده است
مراحعت  قصد  خان   محمد  آقا  وقتی 
به تهران را داشت  واز صحرای مغان  
که  دادند  اطالع  او  به  کرد   حرکت 
است   درتهران شایع  شده  وبا   مرض 
بتهران  خودرا   مسافرت  بنابراین 
طالش   به  ویکسره  انداخت   بتعویق 
را  ومازندران   گیالن   راه  آنجا   واز 
پیش گرفت ودر فصل پائیز  که مرض 
وبا  درتهران فرو کش  کرده بود  وارد 
بعداز  گرفت   تصمیم  و  شد  پایتخت 
برودت  فصل  که  همانسال   زمستان 

تمام می شود  تاجگذاری کند....

ادامه دارد.

داداه و بـیداداهی اتریخی  جنگ تفلیس
وجنگهای  مهم   وقایع  که  مورخینی   
متفق  اند   نوشته  را  آقامحمدخان  
جدائی   عوامل  از   یکی  که  القولند  
کشور  از  رودارس   شمالی   شهرهای 
آن  مردم   نفرت  و  نارضایتی  ایران  
و  آقامحمدخان   رحمی   ازبی  دیار  
بوده  فتحعلیشاه   حد   بی  شهوترانی 

است .
آقامحمدخان  روز بیست وسوم محرم  
براه  قراباغ   پایتخت   ازشهرشوشی  
را  قشون   پشت  اینکه   وبرای  افتاد  
سرباز  هزار   سه  تعداد   نکند   خالی 
ازپیاده  و سواررا  درقره باغ  اسکان 
خان   ابراهیم  احتمالی   تاازحمله  داد. 
جلوگیری  کرده باشد. او قصد داشت  
گرجستان  امیر  هرقل«    « جنگ   به 
برود. بنابراین  خودرا به کنار  دریاچه  
آنجا   در  ودوروز  رساند   ایروان«    «
سرزمین   وارد  وآنگاه   کرد  توقف 
است   تذکر  به  الزم  شد.   گرجستان 
اسالم   نفوذ  شمالی  حد  گرجستان  
وتمام  شهرهای  بود  قفقاز  منطقه  در 
اعراب   حمله  از  گرجستان   شمالی  
واسالم مصون ماندند . آقا محمدخان  
سفر  گرجستان  به  زمان   تاآن  چون 
نکرده بود  الزم دید  اطالعاتی  از مردم 
محلی  راجع به آن  دیار بدست  آورد. 
بنابراین  مأمورینی را برای  جمع آوری 
مفید  برایش  درجنگ   که  اطالعاتی 
واقع  میگردید فرستاد  ومعلوم گردید  
که تفلیس شهری است  بدون حصار  
ودارای چشمه های آب گرم . بنابراین  
نقشه اش این بود  که چنانچه شهررا  
مردم   بروی   را  وآب  کرده   محاصره 
ببندد  مردم دست از مقاومت خواهند 
بناهای  از  تفلیس   درشهر  کشید. 
وتنها  ساختمانی   نبود   خبری  بزرگ 
که امورات  مملکت در آن می گذشت  
مرکزی«   ارک   « بنام  بود   ساختمانی 
خانواده   وزندگی   اطراق  محل    که 
براین   عالوه  بود.   نیز  هرقل«    «
ساختمان  یک مسجد  برای مسلمانان  
ویک کلیسا  برای اهالی مسیحی  نیز 
وجودداشت . متمولین  تفلیس  دارای 
خارج   در  که  بودند   بزرگی  باغهای  
. وقتی آقا محمدخان   شهرقرارداشت 
از کنار دریاچه  » ایروان«  براه افتاد 
جا  خودرا  توپهای   که  شد  مجبور  

بگذارد  زیرا راه  عبور ازایروان  تا 

تفلیس   بسیارباریک  وحمل توپهای  
بود.   ممکن   غیر  جاده  درآن   جنگی 
کنار  از  محمدخان    آقا  که  روزی 
براه  تفلیس  بقصد   ایروان  دریاچه  
افتاد  دارای هشتاد  هزار سرباز  اعم 
از سواره  و پیاده بود  که همگی  مجهز 
ازسربازان   تعدادی  بودند.   تفنگ   به 
که  بودند  زنبورک   به  مجهز  نیز  
جنگی   توپ  یک  از  است  عبارت  
کوچک  که با باروت پر می شد  ولی 
کارآئی  چندانی نداشت . درقشون آقا 
پیشرو  بعنوان   ای  عده  محمدخان  
قشون  در جلوی سربازان  حرکت می 
کردند.  وعده ای نیز  درعقب قشون  
قشون  وراست   درچپ  ای   وعده 
آقامحمدخان  بودند.  سربازان  همراه  
مورد  است   ممکن  میدانست  چون  
قشون  گیرد خوددروسط   قرار  حمله 
حرکت می کرد.  بااین وجود از تیررس   
نبودند   مصون  گرجی   سربازان 
قرار  هرقل«   « قشون   حمله  ومورد 
قشون  ازطرف  حمله   شدت  گرفتند. 
ازسواران   بود که  یکی  هرقل  بحدی 
او  راست   سمت  که  آقامحمدخان  

 

گلوله  مورداصابت   میکرد   حرکت 
سربازان  » هرقل«  قرارگرفت وکشته 
گردید  متوجه  آقامحمدخان  شد. 
او  تیراندازی  شخص  آن  از  که هدف 
به سرعت  جای  بنابراین  است   بوده 
وبرای  داد   تغییر  را  درقشون   خود 
نگیرد  قرار  بیشتر  اینکه  مورد حمله 
درتمام مدت حرکت  هرروز  2 ساعت 
مانده  به غروب آفتاب  دستور توقف 
می داد  وبابرپائی  خیمه واردو   شب 
نیروی   بعدبا  وروز  گذرانیدند   می  را 
وادامه جنگ   پیمائی   راه  به  ای   تازه 
پانزده  دارای  »هرقل«    . میپرداختند 
هزار  سرباز  بود وبا مقایسه  باقشون 
بحساب  کمی   نیروی  آقامحمدخان  
می آمد ولی از آنجائیکه  آن سربازان  
در تیراندازی  مهارت خاصی داشتند  
وکیفیت جنگی آنها  برکمیت  جنگی 
آقامحمد خان  می چربید  بااین وجود  
بعلت تاکتیکی  که آقامحمدخان  بکار

 بست  توانست قشون  »هرقل«  راتارو 
ابتکارات   از  تاکتیک   این   . کند  مار 
بدان  و  بود  آقامحمدخان   شخص 
صورت  بود که  دسته ای  ازسربازان که 

بسوی قشون  » هرقل«  تیراندازی می 
کردند  پس از تیراندازی  بروی زمین 
دراز می کشیدند  تا تفنگهایشان را  پر 
کنندولی در همین زمان  دسته دیگر 
آنهاقرارداشتند   عقب  که  سربازان  
وبه  گرفتند  می  را  اول   دسته  جای 
وپس  دادند.  می  ادامه  تیراندازی  
می  دراز  زمین  بروی  تیراندازی   از 
می  تفنگ  پرکردن  وبه  کشیدند  
پرداختند وسپس  دسته بعدی  جای 
بدینصورت   میگرفت.  را   قبلی  دسته 
وقفه   بدون  دشمن  بسوی   تیراندازی 
ادامه پیدا میکرد . بااین وجود  تعداد 
خاک  به  دوطرف   ازسربازان  زیادی  
وخون  کشیده شدند. آقا محمد خان 
از   نشینی  عقب  که  بود   دستورداده 
است  مرگ  جزایش  دشمن   مقابل 
شده  تفهیم  سربازان  به  بنابراین    .
شکست  جنگ  دراین  چنانچه   بود  
بخورند   تمامًا ازطرف  دشمن قتل عام 
خواهندشد . بگفته دیگر  به سربازان   
این نکته را یادآورشده بودند که  اگر 
درمراحل    . شوند  می  کشته  نکشند 
که  دید  هرقل«    « وقتی  جنگ   اول 
سربازان  آقامحمد خان  برروی زمین 
آنهارا  اینکه   تصور  به  اند   افتاده 
ازشادی  است   قرارداده  گلوله  هدف 
ناگهان  ولی  گنجید.  نمی  درپوست 
بپا  دوباره   سربازان   که  شد   متوجه 
تیراندازی بسوی   به  خاسته  وشروع  
متوجه  وقت  آن  نمودند.  او  سربازان 
شد  که دچار اشتباه شده است  واین 
یک تاکتیک  جنگی است که دشمن  
را به اشتباه انداخته است. از موقعیکه 
جنگ  به  آغاز  آقامحمدخان   قشون  
نمود  تا موقعیکه  سربازانش به قشون 
اجساد   از  زمین  رسیدند   هرقل«   «
سربازان آقامحمد خان  مفروش شده 
 « سربازان   هرقل   قشون  جزء  بود.  
چرکسی«  نیز بودند  که در تیراندازی  
بودند.   گرجی  سربازان   سایر  زبانزد  
در  که  جنگل   درختان   آنهادرباالی 
شدند   می  مخفی  بود   حمله  مسیر 
وموقع عبور  سربازان  آقا محمد خان   
شروع به تیراندازی   می نمودندووقتی 
شد   تنگه  داخل  آقامحمدخان   سپاه 
سربازان  درآمیخت   هرقل   وباسپاه 
خودداری     تیراندازی  از  چرکسی  
قشون  داشت  احتمال   چون  کردند 
دیگر  دهند.  قرار  هدف  را  خودی   صحنه ای خیالی از جنگ تفلیس بین قوای آقامحمدخان و هرقل

 

دادخواهی  برای  شامگاه  تا  الطلوع  علی  صبح  روز  هر  زند  خان  کریم 
ستمدیدگان، رفع ستم و احقاق حقوق مردم در ارک شاهی می نشست و به 
امور مردم رسیدگی می کرد. یک روز مردی حقه باز و چاپلوس پیش آمد 
و همین که چشمش به کریم خان افتاد، شروع به های های گریستن کرده 
از دیدگان فرو ریخت، او طوری گریه می کرد که هق هق  و سیالب اشک 

هایش اجازه سخن گفتن به او نمی داد.
شاه که خود را وکیل الرعایا می نامید؛ دستور داد او را به گوشه ای برده، 
آرام کنند زان پس به حضور برسد. مردک حقه باز را بردند و آرام کردند و 

در فرصت مناسب دیگری به حضور کریم خان آوردند.
دلجویی  و  نوازش  کند  آغاز  را  او  کار  به  رسیدگی  آنکه  از  قبل  خان  کریم 
فراوانی از وی به عمل آورد و آنگاه از خواسته اش جویا شد. آن مرد گفت: 
“من از مادر کور و نابینا متولد شدم و سالها با وضع اسف باری زندگی کرده 
و از نعمت بینایی و دیدن اطراف و اکناف خود محروم بودم تا اینکه روزی 
زیارت  به  سختی  به  و  کشیدم  زمین  روی  را  خود  کورمال  و  خیزان  افتان 
به مرقد مطهر  برای کسب سالمتی خود، متوسل  و  رفته  پدر شما  آرامگاه 
فرط  از  که  کردم  گریه  آنقدر  متبرک  مزار  آن  در  شدم.  شما  مرحوم  ابوی 
خستگی  و ضعف  بیهوش شده به خواب عمیقی فرو رفتم! در عالم خواب 
را دیدم که سراغ من آمد و گفت: من  نورانی  القدر و  و رویا، مردی جلیل 
ابوالوکیل پدر کریم خان هستم. آنگاه دستی به چشمان من کشید و گفت 
برخیز که تو را شفا دادم! از خواب که بیدار شدم،  خود را بینا دیدم و جهان 
باب  از  من  امروز  زاری  و  گریه  همه  این  روشن شد!  پیش چشمانم  تاریک 

تشکر و قدر دانی و سپاسگزاری از والد ماجد شما بود!”.
مردک حقه باز که با ادای این جمالت و انجام این صحنه سازی مطمئن بود 
کریم خان را خام کرده است، منتظر دریافت صله و هدیه و مرحمتی بود که 
مشاهده کرد کریم خان برافروخته شده، دنبال د ژخیم می گردد! موقعی که 
دژخیم حاضر گردید کریم خان دستور داد چشمان مرد حقه باز را از حدقه 
بیرون بکشد! درباریان و بزرگان قوم زندیه به دست و پای کریم خان افتادند 
و شفاعت مرد متملق و چاپلوس را کرده و از وکیل الرعایا خواستند از گناه 
و  درباریان  بود، خواهش  القلبی  رقیق  آدم  ذاتا  که  کریم خان  او در گذرد. 
بسته، چوب  فلک  به  را  متملق  مرد  داد  دستور  ولی  پذیرفت،  را  اطرافیان 

بزنند!
کریم  بودند  باز  حقه  مرد  کردن  سیاست  مشغول  شاه  نوکران  که  هنگامی 
خان خطاب به او گفت: “مردک پدر سوخته! پدر من تا وقتی زنده بود در 
گردنه بید سرخ، خر دزدی می کرد من که مقام و مسند شاهی رسیدم عده 
ای متملق برای خوشایند من و از باب چاپلوسی برایش آرامگاهی ساختند 
و مقبره ای برپا کردند و آنجا را عنیان ابوالوکیل نامیدند. اکنون تو چاپلوس 
دروغگو آمده ای و پدر خر دزد مرا صاحب کرامت و معجزه معرفی می کنی؟! 
اگر بزرگان مجلس اجازه داده بودند چشمانت را در می آوردم تا بروی برای 

بار دوم از او ، چشمانی تازه و پر فروغ بگیری!” .
مردک سرافکنده و شرمسار به سرعت از پیش او رفت و ناپدید شد.

برگرفته از کتاب هزار دستان نوشته اسکندر دلدم

عاقبت چاپلوسی در دربار کریم خان زند
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آب مایه  حیات
دکتر همایون آرام - نیویورک

نوشیدن آب مانند استنشاق هوا  برای 
وحیاتی  ضروری  امذری  زندگی   ادامه 
است . هفته ها می توان  بدون غذا  زنده 
ماند. ولی بدون  آب بیش از چندروز نمی 

توان زندگی کرد.
و 55 درصد  مرد  بدن  یک  60 درصد  
بدن زن را  آب تشکیل می دهد. چاقی ، 
آب بدن را  تا 45 درصد کاهش می دهد. 
70 درصد خون ، 75 درصد  عضله ، 22 
درصد  استخوان  . 25 درصد  چربی بدن  

از آب تشکیل شده است .
بدن   مایعات  همه   اصلی  ترکیب   آب 
پیرامون    . است  ادرار  و  بزاق  ازجمله  
سلولها  ، درون سلولهای بدن  واطراف 

مفاصل  آب وجود دارد.
موجود  معدنی  آب  های  بطری 
درفروشگاهها  حاوی نمک  ، امالح ، و 
موجود   سدیم   . است  دوکربن  اکسید 
سبب  است   ممکن  معدنی  درآب 
گردد.  دربدن  مایعات   احتباس   . تورم  
بهتراست   دهد.  افزایش  را  وفشارخون 
مقدار مصرف آب معدنی را محدود نمود 

یا نوع کم سدیم آن را انتخاب کرد.

فوائد نوشیدن آب 
کنترل   وبه  است  کالری  فاقد  آب   *
وزن کمک می کند. مصرف بیشتر  آب  
مقدارسدیم  را 78 تا 235 میلی گرم  ، 
مواد قندی را 5 تا 18 گرم ، وکلسترول را 
7 تا 21 میلی گرم  کمتر وارد بدن  می 
سوخت   باافزایش  همچنین   آب  کند. 
وساز وتنظیم اشتها  در کنترل وزن  بدن 

مؤثراست .
بجای  نوشابه های  شیرین  از آب باید 
بجای 12  آب   بانوشیدن  کرد.  استفاده 
اونس  نوشابه شیرین  ، میزان  مصرف 
کالری را  می توان  به تقریب  150 کالری  

کاهش داد.
*  آب به میزان انرژی بدن  می افزاید. 
مهمترین  علت خستگی  درمدت  روز 

کمبود  آب بدن است .
* آب وظیفه اصلی انتقال  مواد غذائی 
را  به اعضای بدن  دارا می باشد  وبرای 

گردش خون  ضروری است .
* نوشیدن آب  بمقدار کافی به کاهش  

درد مفاصل ودرد کگمر  بسیار کمک می 
کند.

* آب  به سالمت  بدن بوسیله دفع  مواد 
زائد ، سدیم اضافی ، ومیکربهای بیماری 

زا کمک می کند.
پیشگیری   برای  آب   *

انواع  وتسکین   
د  ر د سر

مؤثراست .
آب   *

کننده   نرم 
ومحافظ  انساج 

مفصل  و  مغز 
هاست .

* آب به تنظیم  
حرارت بدن  بوسیله

 عرق کردن  کمک می 
کند.

آب  به * 
دردستگاه آن  وعبور  غذا  گوارش 

وازیبوست   ، کرده  کمک  گوارش 
جلو گیری  می کند.

ازفوائد آب  کمک به کار روده ها   است.
اگر آب کافی به بدن نرسد  ، روده بزرگ  
آب مدفوع را بخودجذب می کند ، تخلیه  
روده  دچاراشکال  شده وشخص دچار 

یبوست می گردد.
* آب نرم کننده  پوست وموجب شادابی  
آن است . پوست خشک بیشتر  مستعد  

چروک وپژمردگی است .

***

فقدان آب بدن 
Dehydration

 3 تا   2 روزانه  بدن   ، عادی  درشرایط  
عرق  دهد.   می  دست  از  آب   کوارت 
کردن، عطسه ، تنفس ،شیردادن نوزاد،  
همه  ومدفوع   ادرار  دفع  
موجب  ازدست دادن  آب 
جبران  شود.  می  بدن 
مقدار آب ازدست رفته 
. بسته  ضروری است 
فعالیت  میزان   به 
ونیز   ، جسمی  
حرارت   درجه 
بدن    ، محیط 
بیشتری   آب 
ازدست می 

دهد.
قتی  و
بدن به 
ب  آ

پیدا  نیاز 
انسان    ، کند  می 
تشنگی   احساس  بفوریت  

میکند 
 باید بخاطر داشت  قبل از فعالیت  بدنی 
شدید  وپس از آن  حتی بدون  احساس 
درفصل  نوشید.  آب  باید  تشنگی  
تابستان  و پرواز با هواپیما ، بدن دچار 
کمبود آب می شود. ازاین روی  قبل از 
پرواز  ودرمدت پرواز  نوشیدن مایعات  

اضافی ضروری است .
هوای سرد وخشک زمستان  نیز از علل 

ازدست  دادن  آب بدن می باشد.
بهترین روش برای پیشگیری کمبود آب، 

نوشیدن مایعات  به مقدار کافی  است .
درروزضروری  آب  گیالس  نوشیدن8 

است .
میتوان  ازمایعات  دیگر مانند آب میوه، 
نوشابه های سبک ، چای ، قهوه ، شیر 
آب   ، کرد.باوجوداین   استفاده  وسوپ 
برهمه این نوشابه ها  برتری دارد. زیرا 
فاقد کالری است .ودارای ترکیب فلورید  

می باشد که برای دندان ها مفید است .
چای بخصوص چای سبز منبع مهم  پولی 
فنول های ضد اکسیدان است . این مواد  
برای محافظت قلب  وپیشگیری سرطان  

مؤثر  است .
میوه های تازه برآب میوه برتری دارند. 
زیرا حاوی  مقدار بیشتری ماده فیبری  
کمتری  شکر  ودارای  بوده  مغذی  ومواد 
هستند. مصرف نوشابه هائی را که شکر  
به آنهاافزوده شده باید محدود کرد ، زیرا 
هیچگونه  ارزش غذائی  نداشته  ومیزان  

کالری مصرفی راافزایش می دهند. 
قهوه ونوشابه  های الکلی  را باوجوداینکه  
آب  مانند   توان  می  ادرارآورهستند 

بشمارآورد.
است   ای   عارضه  دربدن  آب   فقدان 
خطرناک  ودرموارد  شدید ممکن است  

مهلک باشد.
عالئم کمبود آب بدن عبارتست از  سردرد، 
مجاری  شدن  خشک   ، آلودگی  خواب 
. ها  لب  خوردن  وترک  وخشکی  بینی 

سایر عالئم  عبارتند از  :
جسمی  ضعف   ادرار،  زرد  و  تیره  رنگ 

وخستگی ، گیجی وتوهمات . 
باازدست دادن  آب توان جسمی ووظایف 
ودرموارد   یابد  می  کاهش  بدن   اعضای 
شدید موجب  اسپاسم عظالت  وسقوط 

فشار خون  می گردد.
 کمبود آب تمرکز فکری وتفکر را مختل 

می کند.
سالمندان  بعلت کاهش حس تشنگی، 
محدودیت   ، مختلف  داروهای  مصرف 
تحرک جسمی  ومصرف داروهای ُمدّر  و 
ملین ، بیشتر  در معرض خطر کمبود آب 

هستند.
بیمار  که  وقتی  بخصوص   نیز   کودکان 
هستند  در معرض خطر فقدان  آب بدن 

می باشند.
تب ، استفراغ واسهال ، بسرعت  آب بدن 

کودک  را کاهش می دهد. 
ساکنین  سرزمین های گرمسیری  بیش 
از دیگران  آب بدنشان  را ازدست می 
دهند. باتحرک جسمی دفع آب باسرعت  

بیشتری انجام می گیرد.

آب فاقد کالری است و بهمین دلیل  به کنترل وزن کمک می کند

                قسمت  سوم 

در دوشماره گذشته خواندید:
پرندک همسایه دیواربدیوارمابود. یکروز 
چشمای  چه  پرندک  گفتم  مادرم  به 
توهنوز   گفت  ومادرم  داره   قشنگی 
غوره ای بهتره به درسهات برسی. بعداز 
دیدم  را  پرندک  گفت  مادرم  چندروز 
این  داره  چشمائی  چه   .. داری  حق  تو 
را می دیدم ممکن  پرندک  دختر.هربار 
یک  نیاورد.  بمیان  حرفی  ازاقاقیا  نبود 
روزازاینکه می خواستند شوهرش بدهند 
گفت : میخوان منو به خانه شوهر بفرسن 
کدام  پرسیدم   . بشن  راحت  ازشرم  تا 
 . داشتن  رو  و  بر   . خوشگلی  گفت  شر 
زیبائی عین شره باید منو نامزد کنن تا 
حرف پشت سرم نزنن.  یکروز صبح به 
سحرگاهان  مادرم رابوسیدم وبا اقاقیایم  
خداحافظی گفتم  ورفتم به قاره ای دیگر.
بیست سال ازپرندک بی خبربودم .پس 
صاعقه  مانند   پرندک  سال  ازبیست 
دقیقه  دربیست  را  آمدبیست  بسراغم 
گفت او بادکترپروا معلم مدرسه پرستاری 
که درآنجا تحصیل میکرد به ظاهرازدواج 
نجات  برای   پرندک  قرارشد  بود.  کرده 
برود  ایران  به  دارائی دکترپروا  مانده ی 
ومنهم با او بروم .در ایران درهتل بودیم 
. پرندک برای دادن خبرهای خوش  به 
خواهرپروا     به خانه آنهارفت  وازآنهابرای

اورا درلباسی  بار   این  شام دعوت کرد. 
برازنده  می دیدم. گفتم مبارکه گفت :

  کجاشو دیدی  فقط خداکنه ازخوشی 
نمیری .

واینک قسمت پایانی این داستان :
برای  ازبرنامه ها که  ازرفتن بشام   قبل 
شده  تنظیم  درشهرمن  ها   توریست 
بود  حرف زد. ودفترچه ای را جلوی من  
گشود.  باهم خواندیم . شهر طی بیست 
سال  البته دگرگون شده بود  ولی برایم 
عادی بود.  ورق زدم .  چندبارنگاهم ماند 
روی  » دیدارازباغ ناری«  صفحه را نهادم  
  «: با حیرت گفت   . پیش چشم پرندک 
ازاین بهترنمی شد. « و تلفنی نام نوشتیم  

برای فردای همان شب .
***

وقتی اتوبوس  بازدید کننده ها  به حوالی 
باغ ناری رسید  دیوارهای بلند  و مناظر 
مابودند.وچندباربعم  مأنوس  اطراف  
گفتیم : یادته ! یادته !  وخاطرات مارابرد. 
به بیست ویکسال قبل . وباورمان نمی 

شد که  باهم هستیم .
باغبانباشی وهمکاران او ردیف   دردرون 
باغ ازما پذیرائی کردند. وما هیچکدام را 

نشناختیم ، که نسلی دیگر بودند. 
راهنما مارا برد  به جلو آن  دوخانه سنگی  
وشرح مفصلی داد  برتاریخ باغ  ووسعت 

.وبعد قصه ی ساخته  آن ومدیریت آن 
وپرداخته  ای گفت  ازبنا ودیواربین  آن 

دو  و دواقاقیای  سربهم برآورده ...
دیوار   آن  امادرباره   . گفت  گفت  هرچه 
گفت   هرچه  زیبا  کهن   دواقاقیای  وآن 
ساخته وبافته بود. تنها من وپرندک می 
دانستیم  آن دودرخت زاده فکر  کدام 
را   آن  نهال  باغبان   وکدام  فکراست 

کاشت به حرمت دل ما ، برای ما.
پرندک  تماشا.  به  برزمین  نشستیم 
مردم   . گریست  می  تندوتند  ازشادی  
آمد  باغبانی   . ماماندیم   . دورشدند 
گفت  پرندک  ؟  صداکنم  دکتر  پرسید: 
چیزیم نیست  . یاد دفعه قبل افتادم  که با 
پدرومادرم آمدم . حاال اگر  بروی واجازه 
بگیری  ما تاعصر اینجا بمونیم  ممنون 
می شوم . وباغبان رفت وموفق برگشت 
وگفته بود که اینها  خویشاوند من اند.  
 . گردانم  به شهربرمی  آنهارا   من عصر 
قرارشد چیزکی  برایمان فراهم کند  تا 

ما گردشمان را  تمام کنیم .
***

ومادو برگشتیم به گذشته ها. به اینکه 
قدم   به  قدم   . آمدیم  بار  اول  چگونه  
دارودرختهارا  لمس می کرد  وحرفهای 
آن زمانی  مان را  تکرار می کرد. وازگل 
انارک ها  می گفت .وهرکدام از اتاقی که 
درآن خوابیده بودیم  حرف زدیم وبه هم 
خندیدیم ازلمس های ناشیانه  وپرهراس 

آن زمانی .
کاشته   اقاقیا  هم  دربیروت   گفت  برایم 
وهرجا حتی  درباغچه بیمارستانها. ومن  
برنگی چشمانش  گفتم که  ازرنگ  باو  
هرگز  نشد  برآنها خیره شوم . پرندک 
بازهم  بایک کیسه گل انار ک و چندانار  
ازآن باغ جداشد ودیدم یک بار  دیواری 

را بوسید.
باشد   داشته  را  باغ  کرد   می  آرزو 
وقف  را  اطراف    . خود  درمدیریت 
برنامه های  لغو  بیمارستان  کند بدون  
بازدید. آرزو می کرد  درآن دو بنا  زندگی 
کند  ومن دراو قدرتی  سراغ کردم  که 

هرگز  در هیچکس ندیده بودم .
مرا به سرپله های سنگی   نشاندو  این 
واودرتدارک   وارسیدم  اورا   د  خوب  بار 
درخود  اورادیدم  شد.  ها  خوراکی 
فرورفته  . قدری چون وچرا  کن باخود 
. آهسته  غذا می خورد  وابدا حرف نمی 
به  ورفتم  گذاردم  خود  بحال  اورا  زد.  
صحبت با باغبان  که ازهمه چیز حرف 
زد  ومن بی اراده بدون  احتیاط باو گفتم  
دلبستگی های خودم  وهمسرم را  باین 
باغ  وشرح دادم داستان  این دواقاقیای  
سربهم رسانده  ازدوسوی یک دیوار  را 
که مبهوت بماند. وگفت حاال  می فهمم 

اشک خانم را.
بااو قراری نهادم  درتوجه به اقاقیا  هدیه 
ای دادم  نگرفت . خواستم نگهدارد  این 
راز را . گفت بچشم . قولها دادیم بهم .  

ازجمله گفت بیشتر    سربزنیدو گفتم 
حتماً.

راستش   . باغ  ته  به  رفتم  تنهائی  به 
تاردپای گذشته   . نرفتم  کشیده شدم 
را  بازشناسم . ووقتی برگشتم  پرندک 
را دیدم  لمیده ودر  خواب . صدایم کرد 
گفت :  باید بازبیائیم به اینجات  این باغ 
خواهد   می  دلم   . است  من  الهام  مرکز 
درآن زندگی کنم ... ومیدیدم  که نگاهش 
به دور دور میرود . بعدها گفت  با باغبان 
قرارومداری  نهاده برای حراست  اقاقیا. 
پرسیدم : چطور؟  گفت : تومیدانی  که 
که  دیوارخانه   آن   . منع  یعنی  دیوار 
ُرمبید  بمعنی  منع بود . مارا منع  کردند 
دیواردیدیم   هرجا  وبعد   . هم  دیدن  از 
من   حاال   . کاشتیم  اقاقیا  اولی  آن  مثل 
باباغبان  قراری نهادم تابمرور  تمام سطح  
دیواررا  بااقاقیای پیچ  بپوشاند. به هزینه 
ما و دستم را رد نکرد. مردرازداری باید 
باشد ومن ازقرارومدارم  با باغبان گفتم. 
وپرندک گفت : معلومه ، طبیعی است .  
ماهمیشه  همروان هم بوده  ایم . گفت 
ودوراز  چشم آدمیان  وباشهادت  اقاقی 
ها  مرادرآغوش گرفت . ودنیا با من شد.  
همینقدر میدانم  که هرگز جسورانه تر  

ازآنروز بااو نبودم .
***

 دوماه بعد دکتر پروا  مرابه عصرانه  ای 
اش   متری  پنجاه  چهل  دراستودیوی 
که  ازاو    . زدیم  حرفها  کرد.   دعوت 
دربیروت بود  ودکتر پروا  پاکت ضخیمی  
بیست  ده   . بخوان   : دادوگفت   رابمن 
صفحه بود  درباره طرح بیمارستان  بزرگ 
زنان  موسوم به باغ  اناری .  پرندک درایام  
جنگ هشت ساله  خدمات بسیار کرده 
بود .  ومریدان و دوستان بسیار داشت 
همه  وبرای  کرده   تهیه  طرحی   پس   .
دوستان  وپزشکان متخصص  درامورزنان 
فرستاده بود  ونیز برای  مقامات دولتی 
زنان  برای  طرح   بودن  اختصاصی   .
باعث  جلب توجه ها شده بود.  پرندک 
د  پیشنها  را  اناری  باغ  اطراف   اراضی 
.مدرسه  بیمارستان   وقف  بودتا  داده 
بیمارستان   ومدیریت  پرستاری   عالی 
اند  داده  جواب   باو  وبعدازدوماه  شوند. 
که  اصل فکررا پذیرفته اند وباید برای 
دراین  وپرندک  برود.  ایران  به  بررسی  
پرونده  ازدولت وانجمن شهر  فقط وقف 
زمین ها ونظارت برباغ  را خواسته بود. 
دکتر  از  حیرت  با  من    . را  بودجه  ونه 
پروا  پرسیدم :  با کدام پول ؟  واو گفت : 
تا  ونوشته  درسردارد  چیزی  پرندک  
مرحله  وقف را تحصیل کند  پرسیدم :  
چه چیز مثالً ؟  گفت همت  زنان را درگرو  
بهم  ساعتی  وما خیره   . خواهد گرفت 

دربحث شدیم . 
***

یک  طی  که  من  پرندک   است  این   
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کسری 

اصفهان
ای توچون نصف جهان ای خاک پاک اصفهان

بوده ای شایسته گفتندت اگر نصف جهان

هست ایران سرزمین دانش و شعروهنر

لیک دارد اصفهان زین  سرزمین نام ونشان

ای سپاهان ای بهین شهرمن و مسجودمن

ای که بودی قرن ها یک خلق راداراألمان

من چه دارم تا کنم درپیش راه تو نثار

هرچه گویم بازالکن هست دروصفت بیان

تا بود درسیر این افالک در گردش زمین

آسمان باشد  برپای  ازامرخدا  که  تا 

یاد »کسری« را نثار خاک پاکت جان ودل

ای تو چون نصف جهان ای خاک پاک اصفهان

ویژه نصف جهان

   علی اکبرجمشیدی

ای صـفااهن
زیبایی   چه فرح بخشی وروح افزایی ِچَقَدر  صفاهان  ای 
چشم ما خیره به زیبایی تست    دل ما محو دل آرایی تست

مظهر لطف وصفایی ای شهر   مایه ی عشرت مایی ای شهر
سبزوخرم همه سرتاسر تست           پُرزُگل خاک نشاط آورتست
گشته تاریخی و پُرقدروبهــا    هربنایی که شده درتو  بنــا
زنده رودت بودازبس که زالل           شوید از چهره جان گردمالل
پل خواجوی تو ازبس زیباست    خوشترین منظره اهل صفاست
ساکنینت همگی رنجبــــــرند    صاحب علم وکمال وهنـــرند
مرکز و مهــــــــد هنرمندانی    مایه ی آبــروی ایــرانــــی
ازپی دیدنت ای شهـــرقشنگ    خلق آینـــد زصدها فرسنگ
گویم از وصف تو هرچند ، کم است    وصفت افزون زبیان وقلمست
ای صفاهـــان ، چَقَدر دلشادم    کــــه به دامان تو ، مادرزادم
هست »جمشیدی«  ازآن رو سرشار     کز هــوای تو بــود بــرخــوردار

مرتضی محمدی نژاد

اصفهان سرمنزل ذوق وصفاست
غافل است ازلطف وُحسن اصفهان آنکه گوید اصفهان نصف جهان  
تاببینی یک جهــــان ذوق وهنر سوی اسپاهان  به     چشم دل نگر 

هرچه دروصفش سخن رانم کم است عالم است  چارباغش چاررکن 
مهد صدها مردم صنعت گر است خطه ی جلفاش زیبــــاپروراست 
نیست زیبـــــا درقبال  چلستون نقش شیرین کار طــــاق بیستون  
زان همه ذوق وهنــــر لذت برد هرکه درنقش جهــــانش بنگرد 
گج بری هایش  ســراسردلپذیر عالی قاپو هست طرحی بی نظیــر 
خط زرین رضــــا عباسی است آنچه سازد  چشم جان را مست مست 
درجهـاِن عشق پُــرآوازه انـــد درهنـــر صنعت گرانش تازه اند 
آنکه درنقش آوری استـــاد بود زین هنرمندان  یکی بهـــزاد بود 
تاج وطاهــرزاده مردان کبـــار همچنین خنیــاگرانش نامــــدار 
یاور وشیدا جهـــانگیر حکیــم  شهُمراد و نایب و سیــد رحــیم 
که بـه خاک پاک آن بغنوده اند زین هنرمنـــدان فراوان بوده اند  
ســرزمین عشق ها وشورهاست اصفهـان سرمنزل ذوق وصفاست  
گرجهانی هست باشــد اصفهان چنــدگویی اصفهان نصف جهان 

کهتر اصفهانی
 نصف جهان

بهشت روی زمین شهر اصفهان باشد  چنانکه شهره بود نیمی از جهان باشد
نگر که عرصه ی دیدار این وآن باشد چهلستون ومساجد چوعالی قاپوی آن 
که اندرآن چه هنرهای بیکران باشد بویژه عرصه ی نقش جهان که میدانی است 
که صــدهزار هنراندرآن  نهان باشد تبارک اهلل ازآن نقش های کاشی ها 
باشد معماری جهان  بزرگ صنعت  ازآن گذشته  پل خواجو  وسی وسه پلش 
خصوص مردم این شهرقهرمان باشد آن  خاتم  کار  و  وقلمکار  زنی  قلم 
افتخار جهان  و جهانیـان باشد که  کنون به وصف ادیبان و شاعرانش بین 
سروش و مجمر وغمگین مهربان باشد طبیب و عاشق ومشتاق وهاتف ومنعم  
یکی چو هور که روشنگر زمان باشد دگر چو الفت وسینا  وناطق وگلزار 
که هرکه را نگری  درخور بیان باشد زشاعران معاصر سزای مدح بسی است 
که نامشان  همگی فخر هرزمان باشد علی الخصوص صغیروهمایی ومسرور 
ســـرآمد همه آفاق،   اصفهان باشد چنانکه درهنـــــرو خط وفن نقاشی 
مصـور است وامامی  علیرضا و عماد  که نامشان به زبان و قلم روان باشد
کــه جمله را زاثر منزلت نشان باشد هـــزارها دگر از صاحبان علم وهنر 
خالصه هرچه بتوصیف آن ُسرایم من  یک از هزار کجـا درخور بیان باشد 

   آذری یزدی

اصفهان صفادارد
اصفهان را کمی شناسم من زمامـدارسخن  عزیز  ای 
اصفهــــانم مقام  دلداریست بعد یزدم که بوم اجباریست 
کـــــه دهم بعدها نشانی ها دردلم هست شــادمانی ها  
یاد این قوم نکته دان هم هست وندرآن ،  جای اصفهان  هم هست  
برسر هــر کالم ، صدر نشین مردمی هوشیــارونازک بین 
زنده دل ، بذله گو، پراز احساس ازقدیم وندیم نکتــه شناس 
گوئــی ابــر بهـــار می بارد نمک از هـــر کنار  می بارد 
دردِل آرزوئـــی مائیــــــد خوش بحال شما که آنجائید 
اهل این خاک بی کران بودم کاش من هم دراصفهان بودم  
پایه ی زندگی هوارفتـه است  گرچه پاک ازمیان صفارفته است 
گرندارد، دگر کجا دارد؟ دارد  صفا  اصفهان  بازهم 

  
منوچهر اسفندیاری »کوشا«

گلشن مینوسرشت 
فخرم این باشد که ازملک جهان
شهراصفهان به  بگشودم  دیده 
مینوسرشت گلشن  آن  اصفهان 
پُرگل وریحان هوایش چون بهشت
خاکیان جهان  نصف  اصفهان 
افالکیان ی  ازروضه  مظهری 
رود زاینده  ی  زآبشاروچشمه 
وعود چنگ  نوای  دارد  اصفهان 
وپرسنبلش پرگل  بوستان 
گلش پر  باغهای  پرطراوت 
رود زاینده  درکنارساحل 
عود همچو  نوازد  جانرا  گل  عطر 
بَود هنرپرور  شهری  اصفهان 
بَود افسر  را  اندیشه  خسرو 
آن آثار  هنر   پُر  باستانی  
بی گمان مبهوت در  چشم جهان
هنر شهر  ادب  شهر  اصفهان  
گهر را  معنی  دریای  دامن 
سخن لطف  و  صائب  باغ  بزم 

انجمن   آنجا  هرآدینه  هست 
وشور عشق  سپهر  یعنی  اصفهان 
نور دریای  معرفت   برجهان 
او نام  آرد  که  هرکس   ، برزبان 
می شود گیتی  چه خوش درکام او
بهشت خوشترازباغ  چارباغش 
اردیبهشت بهتراز  او  بهمن 
جهان نصف  بود  عنوانش  گرچه 
دراصفهان عیان   باشد  صدجهان 
گفته ی »کوشا« بمدحش هیچ نیست
یکیست المأوی  جنت  و  اصفهان 

استاد جالل همایی

ای اصفـهان
شادباش ای اصفهان ای کشور آزادگان

سرزمین مردپرور مهدکارو هوش هنگ
دولت مشرق زتاریخ تو دارد فرو جاه

نقشه ی ایران زآثارتو داردآب ورنگ
توهمان شهر گرانقدری که می سودند سر

بردرت خاقان تُرک ورای هندو شاه زنگ
تاچه آمدبرسرت ازحمله ی  افغان وترک

تا جه ها دیدی  زجور حاکمان لوچ و لنگ
تاچه سختی دیده ای ازسلطه ی نسل یزید

تا چه محنت  برده ای از حمله ی پور پشنگ
وقت آن آمد که سازی بزم  عیش و آشتی

کز غم ایام بد با بخت خود بودی بجنگ
ازگریبان غم ای خورشید کشور سربرآر

شکر این نعمت  کت آمد دامن دولت بچنگ
منت ایزدرا که آب رفته بازآمدبجوی  

     انگبین آمد بکام دوستان جای شرنگ
زنده رود اندر جوار رودکارون  قرنها

از جدایی میخروشید وهمی زد سر بسنگ
شسته شد گردغم ازرخسار اهل اصفهان

چون بهم پیوست آب زنده رود و کوهرنگ
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کاخ چهلستون

کاله مخصوص اشقیا در تعزیه  
صفوی دوره  هنرمندان  کار 

بشقاب سرامیک با نقش اژدها 

هنری  صفوی  درزمان  تذهیب  
نه  هنرمندان  چشمگیرشد.  بسیار  
می  تزئین  کتابهارا  صفحات  تنها 
کردند )سمت چپ( بلکه همان نقش 
استفاده  مورد  فرشها  درطرح   هارا 

قرارمی دادند.)سمت راست(

عمارت هشت بهشت یکی از عمارت های تاریخی موجود در شهر اصفهان و به ساخت 
و کاله فرنگی هائی که در  با صفا  از کلیه کاخهای  است.  رسیده در دوران صفویان 
این دوره در کنار چهارباغ احداث شده بود فقط کاخ هشت بهشت باقی مانده است. 
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من رغبت زیادی  به ماهیگیری  تفننی 
داشتم ومی توانستم  ساعتها  درساحل 
رودخانه  یا آبگیر  بنشینم  وچوب پنبه 
ی ماهیگیری را تماشا کنم . زمانی که 
در منطقه  مایر ] خانه عمویم[  به من 
گفته شد  کرم در نمک و  آب می میرد 
، ازآن روز ببعد  هیچگاه کرم زنده  به 
قالب ماهیگیری نزدم ؛ هرچند گاهی  

به نتیجه ی مطلوب نمی رسیدم .
وقتی  شاید   ، کودکی   درزمان   یکبار 
که  به مدرسه  روزانه می رفتم  یا پیش 
از آن  ، کار بی رحمانه ای کردم وآن 
توله سگی ره - فکر می کنم -  فقط 
برای لذت از ابراز قدرت ، زدم . اما این 
کتک زدن  نمی توانست  چندان  جدی 
نکشید.  زوزه  سگ  توله  زیرا  باشد، 
خانهاتفاق  نزدیک  کار   این  مطمئنم  
افتاد. این عمل  اثر عمیقی  دروجدان 
جای  هنوز  زیرا   . گذاشت  بجا  من  
دقیق آن  جنایت را بخاطر دارم .  این 
من  عشق  بعدازآن  شد   باعث  شاید  
به نظر می رسد   بیشتر شود.  به سگ 
سگها  این را درک می کنند، زیرا من 
دیگر ماهر  شده بودم  عشق آنهارا  از 

صاحبانشان  به خودم جلب کنم .
دکتر  ی  مدرسه  از   تر  بد  چیز  هیچ 
باتلر  برای پیشرفت  فکری من   نمی 
سنتی   کاماًل  چونکه   باشد.  توانست 
تدریس  چیزی   درآنجا  بود.  وقدیمی 
وتاریخ  جغرافیا   اندکی  مگر  نمی شد 
ای  وسیله  بعنوان   مدرسه   . باستان 
بود.  محتوا  بی  کاماًل   ، آموزش   برای  

من  در سرتاسر زند
تفوق   از   عاجز  غریبی   بطور   ام  گی 
بودم.  دیگری  هرزبان  درفراگرفتن  
صرف   مخصوصی  توجه   ضمنًا  
درآن  هرگز  شدکه  می  شعر  سرودن 
داشتم   زیادی  دوستان   . نبودم  موفق 
قدیمی   اشعار  از   بزرگی  ومجموعه  
سرهم  با  وگاهی  بودم  کرده  جمع 
می  دوستان    وکمک  آنها   کردن 
کنم  کار  درهرموضوعی  توانستم  
روز  درسهای  ازبرکردن   به  ضمنًا   .
این  به  زیادی می شد.  توجه  گذشته  
درنمازخانه  صبح   که  زمانی  ترتیب  
بودم  می توانستم  چهل پنجاه  بیت 
اما   . ازبر کنم  یا هومررا  شعر ویرژیل  

این تمرین  بطور کلی بیهوده  بود زیرا  
در چهل وهشت ساعت  فراموش می 
شد. باستثنای سرودن شعر ، من بیکار 
آگاهانه   غالبًا   . نبودم  وباطل   عاطل  و 
روی آثار کالسیک  کار می کردم . تنها 
ازاین  مطالعات  نصیبم  دلخوشی  که 
که  بود  هوراس  ی  چکامه  چند  شد  

بسیار  آنهارا تحسین می کردم .
فکر می  ترک کردم   را  وقتی مدرسه 
کنم  به نظر  همه استادان  و پدرخودم  
زیر  ترجیحًا    . بودم  معمولی  پسری   ،
سطح هوش عادی . پدرم  یکبار  برای 
تحقیروسرافکندگی من گفت : » برای 
 ، نیست  جز شکار  مهم  تو هیچ چیز 
ننگ  ی  تومایه   . گیری  وموش  سگ 
هستی  ات  خانواده  ی  وهمه  خودت  
ترین  مهربان  که  پدرم  بااینهمه    ».
وخاطره  شناختم   می  که  بود  کسی 
ی اورا  قلبًا دوست دارم ، می بایستی  
عصبانی وتاحدی  بی انصاف بوده  که 

این کلمات را  ادا کرد.

صفحه  چند  است   الزم  دراینجا 
از  که  کنم  اضافه  پدرم  ی  درباره 
بود.  استثنائی  مردی  جهات  بسیاری 
 189  [ اینچ   2 و  پا   6 باقدی حدود  او 
واندامی  پهن   های  باشانه  سانتیمتر[ 
تنومند  ، بزرگترین مردی بود که می 
وزن  را  خودش   که  زمانی   . شناختم 
کرد  24 اِستن ]152/5      کیلوگرم[ 
شد.  زیادتر  وزنش   وبندریج   بود 
مهمترین مشخصه ی  ذهنی او  قدرت 
وهرگز  بود   اش  دلسوزی  و  تیزبینی  
ندیدم  کسی درهیچیک  از اینها ازاو 
فراتر  برود یا حتی برابری  کند. ابراز 
همدردی  او فقط بخاطر  غم وغصه  ی 
دیگران نبود  بلکه  تا حدزیادی  برای  
بود.  اطرافیانش  درهمه  ایجادشادی  
بی  گوئی   گزاف  و  ازمبالغه  بااینهمه 
بسیاری  دستی   گشاده  با  بودو  زار 
بعنوان  رساند.  می  بانجام  را  کارها  
ای  کارخانه  صاحب   ب-  آقای  مثال  
کوچک  درشوزبری  روزی نزد  پدرم 
آمد و گفت درحال ورشکستگی  است 
به  هزارلیره   ده  یکجا   او  اینکه   مگر 
او وام  بدهد ودرعوض  او قادر نیست  
پدرم  بدهد.  باو   قانونی  تضمین  هیچ 

به  وباتوجه  شنید   اورا  دالیل  
اش   شخصی  واستنباط  منش  
احساس کرد  او قابل اعتماد است  
پول  آخر  او دست  که  وباورداشت 
بنابراین    . پرداخت  خواهد  باز  را 
درزمان  که  داد   قرض  باو  را  وجه 

از  پس  بود.  زیادی   مبلغ  او  جوانی  
می  شد.فکر  بازپرداخت  وجه  مدتی 
باعث   او  همدردی   احساس  این  کنم 
قدرت بی حدوحصر  او درجلب اعتماد  
پزشکی   ازاو  بودودرنتیجه   دیگران 
را   طبابت  او   . ساخت  موفق  بسیار 
شروع  سالگی   ویک  بیست  از  پیش 
درسال  که  ای   الزحمه  حق  با  کرد  
اول کفاف  نگهداشتن  دو اسب و یک 
خدمتکاررا می داد. درسال بعد  طبابت 
او  گسترده تر شد وشصت سال، زمانی 

که از خدمت  حتی برای یک
 نفر دست کشید  ، ادامه

 یافت .  موفقیت او  بعنوان
  دکتر بسیار  چشمگیر 

بود . آنطور که  به من گفت 
 اوائل از حرفه اش  بیزار بود .

 باآنکه از دستمزد بخور و
نمیر  اطمینان داشت . اگر

 پدرش  به او حق انتخاب داده
 بود  ، هیچ چیز اورا وادار

 نمی کرد  که آن را دنبال
 کند. دراواخر عمر

  ازفکر جراحی
  تقریبًا  دچار 
تهوع می شد. 

 وبسختی
 می توانست

کند.  می  خونریزی  کسی  ببیند    
وحشت ونفرتی  که به من هم منتقل 
کرد. بخاطر می آورم  هنگامی که هنوز  
شاگرد مدرسه  بودم و )فکر می کنم (  
در پلینیوس می خواندم  که دروان آب 

گرم  تاسرحد مرگ خونریزی کرده به 
هراس  افتادم .)1( 

تعریف  برایم  دوداستان عجیب   پدرم 
به  جوانی   دراوائل  اینکه   یکی   : کرد 
از  یکی  درآمد.  فراماسونری  عضویت  
دوستانش  که فراماسون بود  ووانمود 
نسبت  اورا  عمیق   احساس  کرد   می 
اعتنایی  بابی  داند   نمی  خون  به 
می  گردهمایی  بسوی  که   درحالی 
می  فکر   «: کرد  اظهار  او  به  رفتند 
قطره  چند  نیست   مهم  برایت  کنم  
میرسد   بنظر  ؟«   بدهی  ازدست  خون 
برای درآمدن  به عضویت ، چشمانش 
کتش  وآستین  زدند  بند   چشم  را 
مراسمی   چنین  دانم   نمی  راباالبردند. 
یاخیر.  شود  می  برگزار  اکنون  هم 
نمونه  واقعه  این  یادآورشد   پدرم  اما 
 . است  تخیل  قدرت  از  خوبی  ی  
خون   کرد  می  احساس  آشکارا  زیرا 
آن  بعداز   . است  جاری  ازبازویش 
بسختی  می توانست  با چشمانش باور 
نشانی   نتوانست  کوچکترین  که  کند  

از جای سوزن  روی بازویش  بیابد
بزرگ  کشتارگاه   از  سالخی  یکبار 
کرد.  مراجعه  پدربزرگم  به  لندن  
درهمان زمان  مردی بشدت بیمار را به 
می خواست   وپدربزرگم  آوردند  داخل 
فوراً  همراهش   فروش   دوا   باکمک 
نیز  ازسالخ  شود.  گرفته  خون  ازاو  
 ، نگهدارد  بیماررا  بازوان  که  خواست  
اما او عذرخواست  وازاتاق بیرون رفت  
داد  گرچه  توضیح  پدربزرگم   به  بعداً 
سالخ  هر  از  بیش  خودش  دست  با  او 
دیگری  حیوان ذبح کرده  ، بااین حال  
ممکن است  مضحک بنظر  برسد ، که 
اگر خون ریزی کسی را ببیند  ، بیقین 

از حال میرود.
اعتماد   جلب  قدرت   درنتیجه  پدرم  
که  زمانی  زنان   بخصوص  بیماران،  
نزد  مانند  بودند   درعذاب  ازدرد  
کشیش اعتراف گیرنده  بااو به مشورت  
می پرداختند. او به من می گفت  زنان 
ی  درباره  مبهم  بطریقی   همیشه 
سالمتی شان  اظهار ناآرامی  و گله می 
حرفه  تجربه ی  بکمک  او  ولی  کردند. 
ی  طبابت  بزودی  حدس میزد حقیقتًا  
می  او   . چیست  آنان  ناراحتی   دلیل 
گفت بیشتر دردورنجشان  ذهنی بود. 
می  بیرون  را   مشکالتشان  همینکه  
اعضای  ریختند چیزی درباره ی درد  
اصلی،  علت   ؛  شنیدی  نمی  بدنشان  

دعواها  وکشمکشهای خانوادگی بود.

بر  پلینیوس  دو  به  باستان   ُرم  درتاریخ   -)1(
پلینیوس بزرگ )23-79 میالدی(   : می خوریم 
براثر  که  طبیعی«  تاریخ   « کتاب  ی  نویسنده 
و  درگذشت  آتشفشان   غبار  مسمومیت  
سیاستمدار   میالدی(   113-61( جوان  پلینیوس 

وقاضی .اوپسرخواهر پلینیوس بزرگ بود.)م(

گله  ازهمسرانشان   مردان  که  زمانی 
بنظرجدی می آمد،  بودند  ودعوا  مند 
پیشنهاد  آنان  به  زیر  بشیوه ی   پدرم 
می کرد ونصیحت او همیشه موفق بود. 
 اگرآقایان  حرف اورا دنبال می کردند

شوهر می بایستی  به زنش بگوید  که 
بایکدیگر  خوشحالی  با  توانند   نمی 
اگرازاو  زنش   کنندومطمئنًا  زندگی 
نکند   سرزنش  اورا  مرد  و  جداشود 
خوشبخت تر خواهد بود) این نکته  ای
نمی  رعایت  اغلب   مردان  که  بود   
از  هیچیک  نزد   واززنش  کردند.( 
خویشاوندان یا دوستان  شکایت نکند.  
نظری  هرچه  بلند  با  مرد   آخر  دست 
واززن  اوشود  توافق   خواهان  تمامتر 
کند.  فکر  پیشنهاد  این  به  بخواهد  
نزده،  سر  چندانی   خطای   که  ازآنجا 
گرفت   خواهد  آرام  زن  روحی  حالت 
چه  در  کند   می  احساس  وبزودی 
زیرا  گرفتارشده   دشواری   موقعیت 
نه  تنها اتهامی  به او واردنشده  بلکه 
واگذارگردیده   او  به  جدائی  اختیار  
زن  همواره   حالت  دراین    . است 
جدائی  به  کرد   می  تقاضا  ازشوهرش 
رفتار    ً معموال  ببعد   وازآن  نکند  فکر 

بهتری خواهد داشت .
درکسب  پدرم   مهارت  ی  درنتیجه 
اعترافات  بسیاری    ، دیگران   اعتماد 
را   گناهان  و  ها   ازبدبختی  عجیب  
اغلب خاطر نشان  می  او  بود.  شنیده 
کرد چقدر زنان  فلکزده را می شناسد  
بین  وزنان   شوهران  درمواردی    (
بیست  تا سی سال  نسبتًا با یکدیگر 
بخوبی  زندگی کرده اند وسپس  بتلخی 
ازهم  بیزارشده اند. او این را نتیجه ی  
با فرزندان   پیوند مشترکشان دررابطه 

جوانشان می دید(.
به  بردن   پی  پدرم   نیروی  بارزترین 
شخصیت افراد  بود وحتی  فکر کسانی 
کوتاه  درمدتی  ولو  دید-  می  که  را 
ازاین   -  بخواند. ما مثالهای متعددی  
قدرت او داریم که بعضی از آنها  بنظر  
فوق طبیعی می آید. این امر  پدرم را 
ناشایست   انتخاب  دوست  از  همیشه  
استثنای   به   (. نگهمیداشت  درامان 
یک مورد که  شخصیت  او خیلی زود 
بیگانه   روحانی  یک  زمانی   برمالشد.( 
ثروتمند  به  تظاهر  و  آمد  به شوزبری  
به  اورا  بسیاری   مردم  کرد.  می  بودن 
خانه های خود دعوت می کردند. پدرم 
هم  اورا فراخواند. پس از اینکه رفت ،  
به هیچ وجه   به خواهرانم  گفت  پدرم 
او وخانواده اش  را به خانه ی  ما دعوت 
نکنند. زیرا احساس اطمینان می کرد  
که این مرد قابل اعتماد نیست . او پس 
ای  بر  زد   غیبش  ناگهان  ماه   چند  از 
اینکه شدیداً  مقروض شده بودومعلوم 
اینجا   ، است.ببینید  کالهبردار  شد 
از  بسیاری  که   . است  اعتماد  موضوع 

مردی  ندارند.  مخاطره  جرأت   مردم 
به  روز  یک   ، بیگانه   کاماًل  ایرلندی  
پدرم  مراجعه کرد وگفت  کیف پولش 
را  گم کرده  واگر برای رسیدن حواله  
به  جداً  بماند   شوزبری  در  ایرلند   از 
پدرم  از  وسپس  افتاد  خواهد  دردسر 
قرض  او  به  لیره   بیست  خواست  
بدهد  که آنًا به او داده شد. زیرا پدرم  
او  داستان  کرد   احساس  بااطمینان 
ایرلند  از  نامه   همینکه   . است  واقعی 
گفته  ایرلندی  که  همانطور   - رسید 
بود-  می بایستی شامل  سپاسگزاری 
فراوان  به پیوست  یک قطعه اسکناس  
بیست لیره ای  بانک انگلستان باشد، 
نبود.   نامه   همراه  به  اسکناس  اما 
ازپدرم پرسیدم  این ترا بُهت زده نمی 
روزدیگر    . ابداً«   « داد:   پاسخ  او  کند. 
 ( فراوان   پوزش  با  آمد   دیگری  نامه 
اینکه  از  واقعی(   ایرلندی  یک  مانند 
فراموش کرده  اسکناس را  به ضمیمه 

ی نامه دیروز بفرستد. 
هنری   [ پدرم  خویشاوندان   از  یکی 
پارکر، دامادش (  باپدرم مشورت  می 
کرد  که پسرش بیکاره است و به دنبال 
گفت  پدرم   . نیست  کاری  پیداکردن 
می  فکر  احمق  جوان   آن  نظرم  به   «:
ارث  به  برایش  پول هنگفتی  کند  من 
می گذارم. به اوبگو  من اعالم می کنم  
حتی  یک پشیز برایش  نمی گذارم . « 
پدر جوان  شرمزده شد که این ایده ی 
احمقانه  ازطرف او  به ذهن پسرش  راه 

یافته  واز پدرم پرسید  چگونه به آن

  پی برده است ؟
از  اطالعی  کمترین   او  گفت  پدرم  اما 

آن نداشت .
Earl پسربرادرش را  که مجنون   ارل  
آورد.  پدرم  نزد    ، بود   آرام  کاماًل  اما 
جنون جوانی  سبب شده بود  خودش 
را به همه ی جنایات  زیر آسمان متهم 
جوان   عموی  با  پدرم   بعدازآنکه  کند. 
مطمئنم   من    «: گفت  کرد  صحبت 
پسر برادرت  واقعًا گناهکار ... جنایت 
فجیعی است « . پس از آن ارل  اعالم 
کرد:» خدای من  ، دکتر داروین کی بتو 
انسانی   هیچ  کنیم  می  فکر  ما  ؛  گفت 

غیراز خودش  حقیقت را نمی داند . «
پدرم سالها بعد این داستان را  به من 
درست  چطور  پرسیدم   ومن  گفت 
 Self- نفس   ساختن  متهم  ونادرست  
accusation  را تشخیص داد. اما  این از 
خصلتهای پدرم  بود که می گفت نمی 

تواند  آن را توضیح دهد.
پدرم  دهد   می  نشان  زیر   داستان   
مطالب  توانست   می  خوب  چقدر  
لرد   بیکدیگر  ربط بدهد.  با حدس  را  
شلبورن  که بعداً مارکی اول لنسداون 
)2( شد برای شناخت  مسائل  اروپا ) 
آ»طور که  مکولی )3(  درجائی متذکر  
شده ( مشهور بود وازاین بابت  بسیار 
بقیه درصفحه 48

ارل   )1737  -1805( پتی  ویلیام   -  )2(
، ساستمدار  لنسداون  مارکی   واولین   شلبورن 

وافسرارتش پادشاهی بریتانیای کبیر.
)2( -= سرتوماس مکولی )1859- 1800( مورخ 
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من وتو درمهالک
که جنت هست دردالون شازید

دروغ است جون شازید
کند دنیا  سفربرروی بالون،

من وتو روی پالون
بود بالون ما سالون شازید،

دروغ است جون شازید
اگرچه زید، اسم بی مسماست

سِر این زید غوغاست
همه گویند  ناز جون شازید،

دروغ است جون شازید
اگر شازید بنماید سعایت ،

چو هارون والیت
بودُمکرم  ریگ دندون شازید،

دروغ است جون شازید
توای ُمکرم جدل کن با خرافات،

وفی التأخیر آفات
بنه درآفتاب پالون شازید،

دروغ است جون شازید
که  ُمکرم   مشهور  اشعار  از  دیگر  یکی 
در دیوان  اوهم آمده است  اشعار  سینه 
زنی  هارون والیت  است .که چون درمتن 
فارسی   به  هایی  وترکیب  ها  واژه   ، آن 
اصفهانی آمده است و شعری بلند است 
شعر  شود.  می  خودداری  آن  ازآوردن 
معجزات  درگرماگرم   که  والیت  هارون 
مکرم  سروده شد،  توسط   ، ساختگی  
او   . داشت  درمردم  عجیب  انعکاسی 
ازطرف قشریون  تکفیر شد ولی مردم 
آگاه  وضد خرافاتی  اورا گرامی داشتند 

وازاو حمایت کردند.
نویسنده   ، شاعر   ، دستگردی  وحید   
ومحقق که تقریباً همشهری  ُمکرم  به 
پرداخت   ازاو  دفاع  به  آمد   می  حساب 
 ، هفتم   شماره  ارمغان   خود  ودرمجله 
مطلب  ُمکرم   آثار  و  زندگی  پیرامون  
دیوان  درمقدمه   که  نوشت  مشروحی 
ُمکرم  چاپ شده است . اودراین مقاله زیر 

عنوان  تریاق سم خرافات  می نویسد:
هرکوه  در  که  اند  دریافته  تجربه  به   «
ودشتی که گیاه  سمی روید  درحوالی 
است   سم  تریاق  که  دیگری  گیاه  آن، 
سم   . داشت  خواهد  وجود  طبع  بحکم 
خرافات  دردشت ایران  از همه جا بیشتر 
هارون  و  پاقلعه  بز  حکایت   و  روئیده 
والیت  و بازی آردچی یا دستاس سید 
های  امامزاده  ومعجزات   امامی  درب 
مجهول  ، شاخ وبرگ این گیاه سمی است  
واثرات مهلک  این سم  دراصفهان  به قراء  
وقصبات  اطراف بلکه شهرهای دوردست 

هم سرایت داشت .
اصفهان  آخوندهای  را  سمی  گیاه  این 
وآبیاری کرده  ودرموقع حاجت،  ِکشته 
توده  ممات  از  خود   حیات  بقای  یعنی 
مردم ، این سموم رابکار می بردند ونتیجه 

می گرفتند.
برضد  والیت   هارون  معجزات   اساس 
آزادی  ریخته شد  وبدست مرحوم آقا 
نجفی . بخاطر دارم که روزهای معجزه، 

تمام بازارهای  اصفهان  چراغان می شد

ودرآن روز ، مشروطه طلب وآزادی خواه  
نداشت.  خانه  از  آمدن  بیرون  جرأت  
معجزات  چراغان   که  هرروز   نگارنده 
شده   فراری  ازاصفهان   دیدم   می  را  

دردستگرد  اقامت می گزیدم .
بحکم   ، مهلک  سم  این  عالج   برای 
محمدعلی  میرزا  دراصفهان   طبیعت  
و  پیدا شد  آباد   حبیب  ازاهالی  ُمکرم  
طبیعت بااین تریاق ، به معالجه مسمومین 

سم خرافات  پرداخته ومی پردازد.«
به  سپس   ، دستگردی  وحید  روانشاد 
چگونگی  آغاز معجزات  می پردازد ومی 

نویسد:
 ، ... درزمان  حکومت  سردار اشجع    «
آقانجفی  خواست با دولت  ضدیت کند. 
معجزات  هارون والیت  شروع شد ودر 
کور   ، نفر   بیست  الی  نفر   هرشب  14 
وکرو چالق  و ُقر و غیره  ، از معجزات  آن 
بزرگوار  شفا یافتند. آقانجفی هم هرروز  
حکم می داد که شفایافتن  مؤمنین بااین 
احقر ثابت است . دراین اثنا  روزی صد 
هزار نفر رعیت  از دهات  ، باطبل وسنج 
زیارت  حضرت  برای   ، َعَلم و عالمت  و 
آمدندوتمام  می  بشهر  والیت  هارون  
گفتند  ومی  بودند  گریه  مشغول  علما 
اسالم  جلو افتادوتا هزارسال دیگر  عقب 
نمی افتد. مکرم هم  درآن وقت  منزل و 
سکنایی نداشت . علما هم اورا در مدارس 
راه ندادند. درآن موقع امین التجار ، مکرم 
را به منزل خود راه دادوازکشتن محفوظ  
داشت . پس از چندی  حاجی باقر  دالل، 
مطلع شد که یکنفر عمامه بسر ، درکنار 
نمی  خوابد.  می  شبها  مسجد  یا  بازار 

دانست این شخص ُمکرم است .
 ، علما  ویاری  شریعت  ترویج  اسم  به 
مکرم را برای چندشبی به منزل خودبرد. 
درهمان شب که ُمکرم  آنجا مهمان بود  

صحن امامزاده هارون والیت
اشعاری  برضد معجزات  هارون والیت  
باکمال   را  مکرم   ، دالل   حاجی  خواند. 
عجله  از خانه خود  خارج کرد که عذاب 
الهی نازل نشود. ُمکرم بیچاره  آمد شبها 
روی پل های سی وسه پل زندگی کرد  وبا 
کمال قوت  قلب اشعاری برضد معجزات   
وبدست  نوشت  و  گفت  والیت  هارون 
مردم داد وبطوری منفوربود که هرجا اورا 
می دیدید تمام مردم  سربه عقب او می 
گذاشتند  واو هم همیشه  درحال فرار 
، یعنی  ازطرف آرچی  بود وهرجا شنید 
دستاس  وبزچی پاقلعه  وقدمگاه  وجای 
پای  ُدلدل علیه السالم  معجزه شده است  
فوراً بزبان خود مردم  اصفهان ، اشعاری  
برضد  که  کسی  یگانه  و  میداد  نشر 
وسقاخانه   دروغی  ومعجزات   خرافات  
های اصفهان  گفت ونوشت  ُمکرم بود...«

معروف مکرم  شعر  ازاشعار  یکی دیگر 
یا نوحه  یا ترانه ای است  که زیر عنوان  
گریه  برای  که  کرده   گریه  کن  ولش 
کنندگان  درمراسم مذهبی  ساخته است. 
چون  خیلی ها  عقیده دارند  که هرظلم 
وجنایتی را که مرتکب شوند  باریختن  
و  تاسوعا  درروزهای  اشک   قطره  چند 
عاشورا ، بخشیده می شوند  . این شعر 
سینه   به  سینه  مردم  نیزدربین  مکرم  
شود  ومی  شده  نقل  دهان   به  ودهان 

ومردم غیر اصفهانی  نیز آن را ازبردارند.
مکرم درمورد این شعر می نویسد:

که  کنند   می  تصور  مردم   از  بعضی   «
هرکاری بکنند  بمحض اینکه  یک دانه 
اشک بریزند  فوراً گناهانشان  پاک می 
می  درقبر  را   مرده  که   وهمین   . شود 
گذارند ونکیرومنکر  میخواهند  ازآن مرده 
سوارنقابداری   کنند   عاصی  سئواالت  
واردقبر آن عاصی )گریه کننده(  شده 
وخطاب به نکیرین  می کند ومی گوید 

)ولش کن گریه کرده( یعنی هرکاری که 
کرده باشد چون گریه کرده معاف است 
وورقه معافی ابدی اورا امضا نموده  بدست 

همان مرده می دهند.«

ولش کن گریه کرده 

اگر این مرده اشکی هدیه کرده
ولش کن گریه کرده

عیان گر معصیت یا خفیه کرده،
ولش کن گریه کرده

نماز، این بنده عاصی نکرده ،
مه حق روزه خورده

اگریک ناله دریک تکیه کرده ،
ولش کن گریه کرده

اگر پستان زنهارا  بریده ،
شکمهاشان  دریده

هزاران مرد رابی خصیه کرده،
ولش کن گریه کرده

بدسته بوده  جبرائیل این شخص ،
دمادم بوده دررقص 

گنه کردو به گریه تکیه کرده،
ولش کن گریه کرده

اگر ازکودکان شیرخواره،
شکمها کرده پاره 

به دسته ، گریه های نسیه کرده 
لش کن، گریه کرده 

خوراک او همه مال یتیم است 
گناه او عظیم است 

خطا در شهر وهم در قریه کرده 
ولش کن، گریه کرده 

اگر برذمه، او حق ناس است 
خدا را ناشناس است 

برای خود جهان را فدیه کرده 
ولش کن گریه کرده 

به دست خود زده قداره بر فرق 
به خون خود شده غرق 

تن خود زین ستم بی بنیه کرده 
ولش کن گریه کرده 

نمی ارزد دو صد تضییع ناموس 
به یک سبوح و قدوس 

اگر اشکی روان بر لحیه کرده 
ولش کن گریه کرده

والیت«  »هارون  امامزاده   : توضیح 
در  و  است  ه .ق   10 سده  به  مربوط 
میدان،میدان  )سبزه  در  اصفهان، 
شده  واقع  هارونیه  خیابان  عتیق(، 
است.  برخی معتقدند هارون بن علی 

یکی از اوالد امام حسن بوده است. 
میراث  درلیست  بقعه  این  اکنون  هم 
وسالیانه   رسیده  ثبت  به  فرهنگی 
آن   نگهداری  بابت  تومان  میلیونها 
نگهداری  برای  اما  شود.  می  صرف 
نداریم  ای  بودجه  ایران  باستانی  آثار 
سراغ  مارا  آثارباستانی  از  کدامیک   .
شبها  تصویرباال  مانند  که  دارید 

چراغانی شود؟
»آزادی«

مکرم اصفهانی  درظلمات  متراکم  محیطی 
سخت .اپس مانده ، خرافه باور وجهل آلوده 
وسرشار  ازبی رحمی وخشونت وریا کاری 
چشم به جهان گشود وبالید. اوبه سختی 
می توانست روزنه های بسیتر کوچکی برای 
نگرش به فراسوی دیوار ستبر تیره گی بیابد.

چنان   ، ُمکرم  جوانی  روزگار  اصفهاِن 
غرق درنادانی وتباهکاری وستم وریا بود 
ور  اندیشه  هرآزاده  رادرسینه  نفس  که 

وآینده نگری حبس می کرد.
میراث  را  وتباهی  سیاه  َجِوّ  ُمکرم  
از  دانست ودریکی  شوم  صفویان  می 
ضعرهایش  درنکوهش مقدس مآبی ریا 
درباره  تلخکامی  به   ، بازاریان  ی  کارانه 

اصفهان نوشت :
شهری که بوده مرکز ساطان حسین شاه
بوده ست لشکرش همه آخوندوروضه خوان

می توان انگاشت که هرگاه دوران جوانی 
آزادی  وجنبش  گار خیزش  باروز  مکرم 
خواهی مشروطه همزمان نبود  ، نیروی 
او  سرشتی  ودریافت   وذوق  اندیشه  
وتوان طنز  نویسی اش  ، همچون اخگری  
درظلمت شب ناپدید می شد . اما همان  
وتکاپوی   وجوش  جنب  مایه   اندک 
ورهائی جوئی ، هرچند که برای گسستن  
وواپس  بردگی  ها   سده  زنجیرهای 
ماندگی بسنده نبود ، توانست به اندیشه 
بدهد   پروبال  جوان  ُمکرم  بالنده  وذوق 

.ا.را به تالش برای گریز از قفس وادارد.

ویژگی های طنز ُمکرم
دربررسی ساخت وبافت طنز نوشته های 
ُمکرم  ، باید گفت که یکی ازچشم گیر 
ترین  ویژگی های آن  ها سادگی زبان 

به  او  . واژگان  و تعبیرهای  وبیان است 
دوراز هرگونه  قلنبه گوئی وفاضل مآبی  
وبرای پائین ترین  الیه های جامعه  نیز 
گفتارش   متن   . است  ودریافتنی  آشنا 
ها  اشاره   ، ها  مثل   ، ها  واژه  از  سرشار 
وکنایه هائی است  که برای هر  خواننده  
اصفهان   مردم  بویژه    ، ای   وشنونده 
های  سروده   ، رو  همین  از   . آشناست 
او ازهمان  نخستین روز  پدید آمدن  ، 
هرکتابی   از  تر   افزون  بسی  باشماری 
می  دست   به  ودست  سینه   به  سینه 
گشت  ودرواقع  چندان  نیازی به چاپ 
دربسیاری  ُمکرم   های  یر.ده   . نداشت 
ودوستانه   خانوادگی  های  نشست  از 
وانجمن های فرهنگی  نقل  مجلس بود  
وبا آب وتاب تمام  خوانده می شدومردم 
بودند  گوش  سراپا  آنها   شنیدن   برای 
وبسیاری ازآنها  راحفظ می کردند.وبه هر 

مناسبتی  برزبان می آوردند.
 یکی دیگر از ویژگیهای کار مکرم  این 
راه  وبهتر   بیشتر  برای هرچه  که  است 
 ، مردم   توده  و ضمیر  به ذهن   یافتن  
ودرحال  رابروزن  هایش   غالب  سروده 
وهوای  ترانه ها وتصنیف های مشهور و 
پذیرفته ی مردم ویا هماهنگ با گوشه 
های موسیقی  سنتی ایران  ونوحه ها و 
سوگنامه های رایج مذهبی  می ساخت . 
از جمله  یکی از مشهورترین  آنهاشعری 
است که برای  قضیه شاه زید  ساخته است. 
مکرم نوشته است : » درماه صفر  1350 
قمری  درشهر اصفهان ، شهرت دادند  که 
حضرت حسین  چهل روز مهمان  شاه 
زید است . مقبره آقاشاه زید  درحوالی 
امام  واورا  واقع شده  اصفهان  مراد   باغ 
زاده می دانند. مردم با شنیدن  این خبر 

تمام وقت خودرا  صرف زیارت  کردند. 
تیرماه بود وهوا بسیار گرم  که این غلغله  
راه افتاد . پس از تحقیقات  معلوم شد

 که نواب محمد تقی میرزا  درآن حدود  
گرمک زیاد داشته  ومی خواسته  عوارض 
بلدیه  راهم ندهدو خربزه گرمک او  شاید 
را   برود. مردم  ده هزارمن  بوده  فروش 
زن   . این خواب شده  باعث  و  زده  گول 
ومرد  اصفهانی ، همه روزه ، هرروزی ده 
آقای شاه زید  می  زیارت   به  نفر  هزار 
رفتند. این بنده  تنقیداً ازاین مزخرفات، 
بنظرمردم  و  سروده   را  ذیل  اشعار  

  رسانیدم . اتفاقاً همین گرمک ها  تمام 
مراجعت  هم   زید  شاه  مهمان   . شد 

فرمود!«

اشعاِر ِرنگ شاه زید

عزیزان خواب نورباروم شازید
دروغ است جون شازید

بهرجا می شود عنوون شازید،
دروغ است جون شازید

بود تیر شهاب آن نور موهوم،
به ُمکرم گشته معلوم

که شبهارفته  درایوون شازید،
دروغ است جون شازید

شنیدم خواب خوبی  دیده مردی،
ولی بارنگ زردی

که آمد پیش شانس نون شازید،
دروغ است جون شازید

زنی هم چشمهایش جوش کرده،
دواها توش کرده

شفا درمیل ُسرمه  دون شازید،
دروغ است جون شازید

بجنبد یک ستاره  گر به افالک،
یقین درعالم خاک

تبرک گشته تلواسگون  شازید،
دروغ است  جون شازید

کجا آن نور ، نورآن جناب است ؟
یقین تیر شهاب است 

توگفتی نورشد مهمون شازید،
دروغ است جون شازید

مگر لندن  ستاره در سما نیست؟
چرا این حرفها نیست؟

دراین کشور بود تخمدون شازید
دروغ است جون شازید

اروپا عالمی را  گشته مالک ،

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

ُمکرم اصفهانی 
 )قسمت دوم(

طنزنویسی که جسورانه به جنگ قلم شکنان  
ودهان دوزان رفت

*نواب محمد تقی میرزا  ،  گرمک زیاد داشته  و
می خواسته  عوارض بلدیه  راهم ندهدو گرمکهای 
اوکه  شاید ده هزارمن  بوده  فروش برود. مردم 
را باشایعه  معجزه »شازید« گول زدوروزی ده 
هزار نفر به زیارت  آقای شاه زید  می رفتند.

بطوریکه گرمک های او همه بفروش رسید.

مکرم اصفهانی
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پیشنهاد  شاه برای قبولی مدیریت  عامل 
مس سرچشمه 

گسترش  ازسازمان   استعفا  از  پس 
در  که  درفکربودم   ، صنایع  ونوسازی 
بخش خصوصی  کاری پیدا کنم . درهمین 
ایام  شاه )ازطریق  هوشنگ انصاری وزیر 
اقتصاد( به من فشار می آورد که  مدیر 
به  شاه   . بشوم  عامل  مس سرچشمه  
انصاری  گفته بود ، رضا مس سرچشمه  
راهم راه  بیاندازد.، آنوقت اگر می خواهد ، 
برود. ولی گفته بود  رضا مدیر عامل شود 
و فالنی  رئیس هیئت مدیره  شود. وقتی 
هوشنگ انصاری  این پیغام را  بمن داد 
گفتم  به عرض برسانید  که من قبول نمی 
باز هوشنگ   . هفته گذشت  یک   . کنم 
انصاری  تلفن کرد  که شاه فرموده اند  من 
دستور می دهم  آن شخص در جلسات 
هیئت مدیره شرکت نکند  وفقط حقوق 
بگیرد. باز جواب دادم که متأسفانه نمی 
بچه  پرسید   انصاری   . کنم  قبول  توانم 
دلیل قبول نمی کنی ؟ گفتم  برای آنکه 
آن شخص آدم نادرستی است  ومن اورا 
خوب می شناسم . بااو کارکردن آبروی  

مرا می برد.
شاه ده روز قهر کرد  تا یک روز  هوشنگ 
اعلیحضرت  که  کرد  تلفن  باز  انصاری  
به آن ضخص دستور می  فرمودند  من 
دهم  که در کارها دخالت نکند  و حتی به 
شرکت نیاید. باز معذرت خواستم  وقبول 
نکردم . بازهم چندروز گذشت  ومن هنوز  
دنبال یک  کار در  بخش خصوصی بودم 
که هوشنگ انصاری  تلفن کرد  وگفت 
فردا  با ژاکت بیا  فرودگاه . گفتم چرا؟ 
چه شده ؟ گفت چون شاه  به طرح مس  
عالقه شدید دارد  وقبول کرد که خودت 
مدیرعامل  ورئیس هیئت مدیره  باشی. 
ناچار قبول کردم  وفردای آن روز  رفتم 
پاویون  در  بعد  روز  مهرآباد.  فرودگاه  
سلطنتی  دیدم که  مدیر عامل  جدید 
سازمان  گسترش  راهم معرفی کردند. 
هنگام معرفی من  ، شاه حدود  پنج دقیقه  
دست مرا رها نمی کرد. اول گفت  گذاشتی 
ودررفتی ؟ من  ازاین طرز صحبت شاه 
تعجب کردم . شاه گفت  تو چرادررفتی 
؟  من متعجب از  طرز گفتارشاه  گفتم  
ازدست سازمان برنامه . وقتی  یک پروژه 
به کسی  محول می شود  ومطالعات طرح  

تهیه ، وبرنامه  پرداخت ها  توسط سازمان  
برنامه تصویب می شود  سازمان برنامه 
باید  اعتبار الزم  را طبق همان  برنامه 
پرداخت کند. ومن استدعادارم  اکنون که  
شروع کار مس  سرچشمه است  دستور 
قاطعی دراین باره صادر  فرمائید که هرماه  
بامن چانه زنی  نکنند. شاه هنوز دست 
مرا رها نکرده بود  که بااخم  به نخست 
وزیر  ومجیدی وانصاری  دستورداد  که 
اعتبارات مورد نیاز من را وقتی تصویب 
کردند  باید دررأس  موعد پرداخت  کنند 
ورفت . باألخره من شدم  رئیس هیئت 

مدیره  ومدیرعامل  مس سرچشمه .

سابقه کشف معدن
 مس سرچشمه 

به  ای   الیحه    1307 درسال  رضاشاه 
که  فرستاد   ملی  شورای  مجلس 
یکصد  سالی   است   موظف  دولت 
به  برای  تحصیالت عالیه   نفر  دیپلمه 
مهندسی  های  بفرستدتادررشته  اروپا  
تحصیل کنند. دربین رشته هائی که  برای 
تحصیل  دانشجو تعیین  شده بود  تعداد  
محصلینی که دررشته  معدن  تحصیل 
کردند  از همه بیشتر بود.واین گویای این  
بود که  رضاشاه  با توسعه معدن موافق 
بود. رضاشاه با کشور آلمان  قرارداد خرید  
تنی   هزار  آهن  15  کارخانه  ذوب  یک 
بسته بود . موقعی که  ماشین آالت  این 
کارخانه را ساختند  وحمل شد  چنگ دوم

نی  جها
شد  ز غا آ
های  ومحموله 
آهن   ذوب 
ی  یا ر د ر د
نه   ا یتر مد
سط   تو
ضبط  انگلیس 
از  وپس  شد  
که  سال    4
محموله  این 
آزادشد   ها 
آهن  مشتی 

پاره  زنگ زده بود.
برادران رضائی  مخصوصاً برادر  بزرگتر  
بخش  از  افراد  اولین  جزو   ، محمود  
کاری  معدن   به  که  بودند   خصوصی 
افراد دیگری هم  البته  عالقمند شدند.. 
بودند مانند دکتر شباهنگ  که در معدن  
وزغال  کردند.   گذاری  سرمایه  زغال 
سنگ  استخراج می کردند  ولی تعداد  
نبود.  توجه  قابل  آنها   کار  وحجم  آنها 
برادران رضائی  خصوصاً محمود رضائی  
دررشته فلزات  کار می کردند  وکار آنها 
وسیع تراز دیگران بود. آنها حتی  اززمانی 
برنامه  سازمان  عامل   مدیر  ابتهاج  که 
بود  به کشف واستخراج  معدن عالقمند 
معدن   )شاید  هم   معدن  وچند  بودند 
نیکل ( کشف کرده بودند وبهره برداری 

می کردند.
معمول آن زمان این بود که عالقمندان  به 
کار معدن  به گوسفند چران ها سفارش  

سنگهای  به  درراه   اگر  که  کردند  می 
رنگین  برخورد کردند  آنهارا ارائه دهند  
گوسفند  گویا  کنند.  دریافت  پاداش  و 
چرانی  چندسنگ آبی رنگ  درکوههای 
بین  رفسنجان  وسیرجان پیدا می کند  
وبه محمود رضائی می دهد.وانعام خودرا 
می گیرد. محمودرضائی  آن سنگ هارا  
به مهندس  انتظام و مهندس  خادم  نشان 
می دهد  و آنها می گویند  دراین محل  
مالحظه  وبرای  وجوددارد   مس  معدن 
محل به نزدیکی  مس سرچشمه می روند. 
آنها بابررسی زمین شناسی  درناحیه ، این 
سنگ را  متعلق به  الیه وسط  والیه پائین  
دوران سوم  زمین شناسی  تشخیص می 
دهند . پس از گشت زیاد  دراطراف  آن 
ناحیه  به چشمه آبی  بر می خورند  که 
آب آن  ازدور آبی رنگ  دیده می شد. 
آنها برسر چشمه آب میروند وکف جوی 
بیننددرصورتیکه   آبی رنگ  می  را  آب 
خود آب بی رنگ بوده است. این همان  

کشف معدن سرچشمه است .
مهندس خادم ومهندس انتظام به رضائی 
اطالع می دهند  که این ناحیه مس خیز 
است وباید ازطریق  چاههای گمانه زنی  
دقیقاً ارزیابی شود ولی وسایل گمانه زنی  
ودانش این نوع اکتشاف درایران موجود 
نبوده است  بدین جهت  برادران رضائی به 
لندن میروند وباشرکت مشهور سلکشن 
مس  واکتشاف  دراستخراج  که  تراست 
شهرت داشت قرارداد مشارکت 30-70 

درصدی می بندند
اصغر  علی  ترجمه  تکنوکراسی  ازکتاب 
بهار 1396  سیدی چاپ پنجم تهران - 
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گلی ترقی
17 مهر 1318 زادروز 

خیابان خوشبختی، تهران
لطف اهلل ترقی پدر: 

ایرانی ملیت: 
فرانسه محل زندگی: 

نویسنده پیشه: 
هژیر داریوش  همسر: 

2 فرزند فرزندان: 

 )1318 مهر   17 )زاده  ترقی،  گلی 
است. فرانسه  ساکن  ایرانی  نویسنده 

از داستان های قابل تأمل او می توان به 
بزرگ بانوی روح من، اتوبوس شمیران، 

و خانه ای در آسمان اشاره کرد.
 

گلی ترقی در 17 مهر 1318 در تهران 
ترقی  لطف اهلل  پدرش  آمد.  دنیا  به 
خیابان  در  بود.  ترقی  مجله  مدیر 
در  ترقی  گلی  آمد.  به دنیا  خوشبختی 
شمیران به مدرسه و سپس دبیرستان 
 1954 در  رفت.  دادگر  انوشیروان 
اول  سیکل  رساندن  پایان  به  از  پس 
سال   6 رفت.  آمریکا  به  دبیرستان 
ی  رشته  در  و  کرد  زندگی  آمریکا  در 
آن جا  از  و  شد  فارغ التحصیل  فلسفه 
که زندگی در آمریکا را دوست نداشت 
به ایران بازگشت. پس از بازگشت، به 
سال   9 او  آورد.  روی  داستان نویسی 
دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکده  در 
شناخت  رشته  در  تدریس  به  تهران 
پرداخت،  آغازین  نمادهای  و  اساطیر 

سپس به فرانسه رفت.

زندگی خصوصی
هژیر  با  بود  ایران  در  که  هنگامی 
ازدواج  منتقد  و  سینماگر  داریوش، 
سپس  و  شدند  فرزند   2 دارای  و  کرد 

از یکدیگر جدا شدند.

داستان نویسی
من  نام  به  داستانش  مجموعه  اولین 

توسط   1348 در  هستم  چه گوارا  هم 
انتشارات مروارید منتشر شد. پس از 
انقالب به فرانسه رفت در آنجا هم به 
نوشتن ادامه داد یکی از داستان هایش 
فرانسه  به  بزرگ بانوی روح من  نام  به 
به  داستان  این  در 1985  ترجمه شد. 
عنوان بهترین قصه ی سال در فرانسه 

برگزیده شد.

ترقی  گلی  داستان های  نخستین  در 
ناامید،  بیمارگونه،  آدم ها  شخصیت 
از  که  هستند  منزوی  و  تنها  و  ناتوان 
و  سرخورده اند  دارند،  بیم  چیز  همه 
که  چرا  ندارند،  اجتماع  با  رابطه ای 
نادان و سطحی  را  اغلب مردم جامعه 
 1357 سال  از  پس  ترقی  می بینند. 
مانند  تامل برانگیزی  داستان های 
»اتوبوس  من«،  روح  بانوی  »بزرگ 
آسمان«  در  »خانه ای  و  شمیران«، 
برجسته  نمونه های  که  نوشته است 
ادبیات داستانی معاصر ایران هستند.

بصورت  زمستانی  خواب  بجز  او  آثار 
داستان کوتاه بوده است.

ترقی برنده ی  دّومین دوره ی جایزه  
بیتا به سال 2009 است.

کتاب شناسی
مجموعه داستان ها

هستم،  چه گوارا  هم  من   -  1348
انتشارات مروارید.

پراکنده،  خاطره های   -  1373
انتشارات باغ آیینه.

ایران  )در  الف  آقای  عادت های غریب 
منتشر نشده است(

1379 - جایی دیگر، انتشارات نیلوفر.
دوباره،انتشارات  فرصت   -  1393

نیلوفر
رمان ها

انتشارات  زمستانی،  خواب   -  1354
آگاه.

1393 - اتفاق، انتشارات نیلوفر

داستان منظوم
کاکل زری،  پری،  دریا   -  1378

انتشارات فرزان.
فیلم نامه

فیلم نامه »بیتا«
کارگردانی  به  گالبی  درخت  فیلم 
 1376 در  که  مهرجویی  داریوش 
ساخته شد اقتباسی از داستان درخت 

گالبی گلی ترقی است.
تک داستان های برگزیده

داستان  فرانسوی  ی  ترجمه   ،1985
بزرگ بانوی روح من به عنوان بهترین 

داستان سال فرانسه برگزیده شد.
اول  ی   دوره  داوران  توسط   ،1380
و  بانو  انار  گلشیری  هوشنگ  جایزه 
و  من  روح  بانوی  بزرگ  پسرهایش، 
درخت گالبی، از مجموعُه جایی دیگر 
انتخاب  برگزیده  داستان   عنوان  به 

شدند.
سوم  ی   دوره  داوران  توسط   ،1382
داستان های  گلشیری  هوشنگ  جایزه 
از  شیراز  گل های  و  دیوار  سوی  آن 
به عنوان داستان  مجموعه ی دو دنیا 

برگزیده انتخاب شدند.

ستارگان درخشان فرهنگ وادب  وهنرایران

گلی رتقی
از: محمود نفیسی

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

ری اقتصادی رداریان   به روایت رضا نیازمند سیاست گذا

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

ُگلی ترقی پس از سال 1357 داستان های تامل برانگیزی مانند »بزرگ بانوی روح من«، »اتوبوس شمیران«، و 
»خانه ای در آسمان« نوشته است که نمونه های برجسته ادبیات داستانی معاصر ایران هستند.
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یوآخیم   عهده  بر  فیلم  کارگردانی 
اسپن  و   Keira Knightley رونینگ 

سندبرگ Espen Sandberg است .
داستان فیلم از آنجا آغاز می شود  که 
دوسال پس ازماجرای آخر دنیا  هنری 
هلندی   کشتی  برعرشه  ساله   12 ترنر 
را  ترنر  ویل  پدرش  تا   سوار می شود 
سه  نیزه  که  بگوید  او  به  و  کند  پیدا 
شاخه  پوزوئیدن خدای دریا قادراست  
طلسم اورا بشکند واورا از کشتی اش 
به وجودنیزه سه شاخه   برهاند.  ویل  
پوزوئیدن  باورندارد. وبه پسرش هنری 
دستور می دهد که کشتی اش را ترک 

کند و دیگر هرگز  پیش او باز نگردد. 
کشتی  یک  در  هنری  بعد،  سال  نه 
جنگی نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا 
دزدان  تعقیب یک کشتی  که مشغول 
شود.   می  بکار  مشغول  است  دریائی 
هنری متوجه می گردد که کاپیتان می 
خواهد  آنها را به مثلث شیطان ببرد. 
را  اطمینان خاطر هنری  برای  کاپیتان 
زندانی  شورش  برای   تالش  اتهام   به 
به  آنها  کشتی   که  همانطور  کند.  می 
سوی  مثلث شیطان میرود، به کشتی 
شکسته ای میرسدکه به سرعت جان 
آن  هدایت  ساالزار  گیردوکاپیتان  می 
رابرعهده دارد خدمه کشتی  که بصورت

مسیر  در  را  کس  هر  هستند  ارواح 
ساالزار،  کشند.  می  بینند   می  خود 
می  روبرو  زندان  درسلول  باهنری 
به   مربوط  پوستر  که  بیند  ومی  شود 
هنری  سلول  در  اسپارو  جک  تعقیب 
هنری  کشتن  از  دلیل  این  به  است 
را  پیامی  بتواند  تا   شود  می  منصرف 
بگوید  او  به  و  برساند  اسپارو  جک  به 
آید.. می  سراغش  به  دارد   مرگ  که  
در سنت مارتین، یک زن جوان به نام 
وبه  سحروجادو  بخاطر  اسمیت  کارینا 
تعیین  و  شناسی  ستاره  دانش  دلیل 
است.  شده  محکوم  مرگ  به  اوقات 
شود   می  سلول  از  فرار  به  موفق  او 
وخودرا  به جک، که  با خدمه اش در 
می  است  بانک  یک  از  سرقت  صدد 
می  ترتیبی  اش  و خدمه  .جک  رساند 
دهند که از دست افراد ارتش بریتانیا، 
فرار کنند.در عین حال آنها متوجه می 
ازبانک  به سرقت  شوند کیسه ای که 
او  جک  خدمه  است.  خالی  اند  برده 
کنند.  می  ترک  بدشانسی  رابخاطر  
کارینا با هنری، که اوهم ظاهرا بااتهام  
دریایی  نیروی  کشتی  روی  خیانت 
سلطنتی  به مرگ محکوم شده است، 
گوید یک  می  او  به  کندو  می  برخورد 
پوزوئیدون   نیزه  کردن  پیدا  برای  راه 
می  کمک  هنری   فرار  به  او  داند.  می 
گرفتار  بریتانیا  ارتش  توسط  اما  کند  
می شود.ازسوی دیگر کاپیتان اسپارو 
خدمه  حمایت  دادن  دست  از  از  پس 
اش افسرده حال، به شهر می رودو در 

داخل یک میخانه محلی. بدون داشتن 
پول برای نوشیدنی  به میگساری می 
پردازد.، او با اکراه قطب نما ی باارزش 
میخانه  صاحب  به  پول  بجای  خودرا 
مثلث  شود  می  باعث  این  دهد.  می 
خدمه  و  ساالزار  کاپیتان  که  شیطان 
اش در آن هستند فروبریزدو آنها را به 
دریای آزادبرساند. دیری نمی گذرد که  
گرفتارمی  بریتانیا  ارتش  توسط  جک 
اعدام  کارینا  و  او  اینکه  از  قبل  شود. 
شوندهنری  باکمک خدمه جک آنهارا  
فراری می دهد، و با هم سواربرکشتی 
جک، بنام  Dying Gull.  از آنجا دور می 
شوند.کارینانقشه ای را  نشان می دهد 
که آنها را به نیزه سه شاخه می رساند، 
و  باهنری  گیرد  می  تصمیم  اکراه  با  و 
جک به منظور دستیابی به اهدافشان 
هرچه  هنری  و  کارینا  کند.  همکاری 
هم  به  یابد  می  ادامه  ها  ماجراجوئی 
نزدیک تر می شوند .ساالزار و خدمه 
دریاها  اسپارو  جک  درجستجوی  اش 
را در می نوردندو کشتی ها ی ناوگان 
برند. می  ازبین  را    Barbossa کاپیتان 
دیدار  به  گیرد  می  تصمیم  باربوسا 
که  کند  پیشنهاد  او  وبه  برود  ساالزار 
دستگیری  برای  او  به  کمک  درازای 
اورا  ناوگان  باقیمانده   اسپارو  جک 
محفوظ   اش  وخدمه  خود  گزند  از 
نگهدارد. ساالزاربه باربوسا توضیح می 
دهد  که چگونه او و خدمه اش یک بار 
تا همه دزدان  بردند  به دریاها  هجوم 
فاتح  جا  همه  آنها   بکشند.  را  دریائی 
می شدند تا زمانی که به جک اسپاروی 
رافریب  آنها  که  کردند  برخورد  جوان 
که  کشاند،  شیطان  مثلث  به  و  داده 
اش کشته  و خدمه  جا ساالزار  آن  در 
شدند و به نفرین گرفتار آمدند که  به 
صورت ارواح باقی بمانند. قطب نما ی 
از  آنها  کردن  آزاد  برای  کلیدی  جک 

مثلث شیطان بود. 
کشتی ساالزار به کشتی حامل  جک، 
هنری و کارینا میرسد اما آنها با قایق 
که  حالی  در  کنند  می  فرار  پارویی 
خدمه در عرشه باقی میمانند تا  حواس  
کنند..  پرت  را  اش  وخدمه  ساالزار 
جک  تعقیب  به  اش   خدمه  و  ساالزار 
می پردازند، اما پس از رسیدن به یک 
می شود  متوجه  کوچک، جک  جزیره 
ارواح  بصورت  ساالزارکه  خدمه  که  
هستند قادر به پا گذاشتن به خشکی 
می  جزیره  به    Barbossa نیستند. 
رسد  و تصمیم می گیرد به جک کمک 
کند؛ او مروارید سیاه را از بطری خارج 
می  باز  خود  اصلی  اندازه  به  را  آن  و 
گرداند. Barbossa فرماندهی کشتی 
را برعهده می گیرد، و اجازه می دهد تا 
کارینا حرکت آنها را به جزیره هدایت 
جک  دو  هر  زمان،  این  طول  در  کند. 
که  شوند  می  متوجه   Barbossa و 
که  ست  باربوسا  گمشده  دختر  کارینا 

گذرد.   می  گمشدنش  از  طوالنی  مدت 
او  که  گوید  به جک  می   Barbossa
را در یتیم خانه با دفتر خاطراتش رها 
کرده تا  مطمئن شود که او یک زندگی 
متفاوت پیدا خواهد کرداما هرگز تصور 
نمی کرد روزی او را دوباره در وضعیت 

فعلی ببینید.
کوتاه زمانی  پس از این، کشتی جنگی 
حمله  قصد  که  بریتانیا  دریایی  نیروی 
نابود  ساالزار  کشتی  با  آنهارادارد،  به 
به  آن   از  پس  جک  خدمه  میشود. 
در  میکنند.  حمله  ساالزار  مردان 
سه  نیزه  محل  به   آنها  مبارزه،  طول 
شاخه، دریک جزیره کوچک ناشناخته 
ساالزار  بدست   هنری  و  رسند،  می 
پس  کارینا  و  جک  شود.  دستگیرمی 
از پیداکردن مسیر  دست یابی به نیزه 
پنهان  اقیانوس  کف  در  که  شاخه  سه 

است از صخره ای سقوط می کنند، .
که  خواهد  می  هنری  از  ساالزار   
به  برودو  راه  خشک،  زمین  روی  بر 
دست  به  برای  دهد  امکان  ساالزار 
با  مبارزه  و  شاخه  سه  نیزه  گرفتن 
موقع  دراین  کند.  کمک  او  به  جک، 
از ساالزار دورشده فکر می  هنری که 
ببرد  ازبین  را  نیزه سه شاخه  اگر  کند 
خواهدشکست.  دریاهارا  طلسم  همه 
و  برد  بین می  از  را  نیزه سه شاخه  او 
می  باز  زندگی  به  اش  ساالزاروخدمه 

گردند.   و باربوسا برای خوشبختی
 دخترش با ساالزار به جنگ

می پردازدو خودرا قربانی میکند
 کارینا به هنری می گوید که  نام

 خانوادگی او دیگر اسمیت،

جانی دپ

جانی دپ- جک اسپارو

بارِدم - کاپیتان ساالزار

ینا
کار

 - 
Ka

ya
 S

co
de

la
rio

ت ترنر
Keira Knightley- الیزاب

 گلشیفته فراهانی

Kevin McNally- دوست وفادار جک

Geoffrey Rush کاپیتان باربوسا

Brenton Thwaites- هنری ترنر

 

 داستانی ازشاهنامه فردوسی

درنشستی با » سلطان محمود غزنوی«  
سخن از زبردستی و چاالکی فردوسی 
بران  . رشک  رفت  می  ئگوئی  درچامه 
فردوسی  که  گفتند   )1( اندیشان  ودژ 
سرائی   وچامه  درسخنوری   هنری  را  
بنیاد   دبه  گرایش  چون  و  نیست 
داستانن است ، پروای ذ بدان  بسیار.

سخن   آرایش  که  گفتند   دیگران 
فردوسی  وسخندانی  ازسخنگوئی  
وگبراباشد.  شیوا   چنین  که  است  
  )2( چخش  و  کشید   درازا  به  جستار 

بمیان آمد.
روز   همین  گفتند  را  فردوسی  پس 
فزونی  تا  سرای   ، بچامه  داستانی  
چیرگیت  بربنیاد سخن  آشکار گردد و 
آن  جنگ رستم  با اشکبوس  کشانی 
بود که  دانای توس  چنین فرماید)3(:

دلیری که بدنام او اشکبوس
همی برخروشید  برسان کوس

بیامد  که جوید زایران نبرد 
سر هم نبرد اندرآرد بگرد

خروشید کای نامدار ان مرد
کدام ازشما  آید اندر نبرد.

زُگردان ایران هم آورد خواست
زجوالن او  درجهان َگرد خواست 
اشکبوس بهرسوی  اسب می تازد وهم 
آورد می خواهد تا با او در آویزد  واورا.

)1(- ُدژ اندیش : دشمن ، بدخواه 
ُدژ از  پیشوندهای  باستان زمان است  
می  گفته   » »ُدش  پهلوی   بزبان  که 
معنی   و  درآید  ها  واژه  آغاز  در  شده 
بدی، زشتی  درشتی و ناتراشیدگی را 

رساند.مانند: دژآگاه : وحشی
ُدژ آهنگ: بد نیت   دژخیم : بد خلق  ، بد خصلت 
بدرفتار  : رفتار  ُدژ   ، بدعادت    : ُدژ خوی 

جدال  گوئی   درشت    : چخش   )2(
گفتن  درشتی  به  سخن   و  لفظی 
فردوسی  کردن  مجادله   : چخیدن 
این   است  لشکر  یکی   : گوید  می 
چوموروملخ - توباپیل وباپیلبانان  به چخ.

)3( -  فرمودن : امر کردن وفرمان دادن است 
و نباید به جای  »گفتن«  بکاررود. دراینجا 
واژه  گفتن درست است نه  » فرمودن«  و ما 
جز برای گرامی داشت  سخنوربزرگ  ایران  
واژه »غرمودن« رادرجای دیگر دراین معنی 

بکار نمی بریم .

بشکرد )4( . رهام ، پهلوان )5( نامدارایران 
درپاسخ )6( درشت گوئی های  اشکبوس  

برآشفته می شود  ...
چو ُرهام را گفتش آمد بگوش 

خروشیدوآمد  چودریا بجوش 
برآویخت  رهام بااشکبوس

برآمد زهردو سپه  بوق وکوس
کمانی که بودی  زه از چرم شیر

بچنگ اندرآورد  وآمد دلیر
برآن  نامور  تیرباران گرفت 

کمانش کمین سواران گرفت 
جهانجوی  درزیر  پوالد بود

بخفتانش  برتیر  چون باد بود.
برآهیخت )7( رهام ، گرزگران

غمی شد  زپیکار  دست سران 
بگرز گران  دست برد اشکبوس

زمین آهنین شد سپهر آبنوس
بزد ُگرز  برترگ رهام ُگرد

کله خود او گشت زان زخم  ُخرد
رهام درنبرد)8( با اشکبوس  بی باکانه )9(  

 ، شکریدن   یا   شکردن  بشکرد:   -  )4(
و  است  شکستن   ودرهم  شکارکردن  

بشکریدن  بازگشتنگاه : فردوسی فرماید:
به پیروجوان  یک بیک بنگرد

شکاری که  پیش آیدش بشکرد
جهان را چنین است  سازونهاد

که جز مرگ را کس زمادر نزاد
 ویا :  یکی اندرآید یکی بگذرد

که دیدی که چرخش  همی نشکرد
که گیتی ، سرائی است   پُر آی و رو

کهن شد  یکی دیگر آرند  نو
که دراین بیت آی و رو بمعنی آمد ورفت 

است .
)5(- پهلوان :  برآمده از واژه  »پهَلو«  وآن 
نیز برخاسته  ازواژه   Parthes نام تیره  پارثو  
یا پارتیان  بمعنای  دلیرونیرومند است   و 
»پهلوان«  نیز درهمین معنی بکار  برده می 
شود.)6( پاسخ : بنیادآن  » پادسخن«  از دو 
واژه  »پیشوند«   پاد  و  » سخن«  ساخته 
شده  و آن سخن دربرابر  سخن  دیگر می 
بوده. اندک اندک  سبک شده  و برویه پاسخ  

درآمده است .
باستان زمان  درزبان  از  پاد«   پیشوند » 
پارسی  روان می بوده  مانند: پادزهر)ضد 
زهر( ، پادرزم )دربرابر رزم( ،  پاداش 0 که 
زند  پاد  و  است(  بوده  پاد دهش  نخست 

یاپازند بمعنی دربرابر زند 
)7(- آهیختن :  برکشیدن وبیرون آوردن

Hapart آنرا   درپهلوی  نبرد:   -  )8(
گویندوآن دشمنی است که دوگروه یا دوتن  
ازراههای گوناگون  به زیان یکدیگر کنند.

)9(- باک : بیم وترس

به هرکاری دست همی  برد تا  براو فیروز 
گردد ولی هنرهایش  براشکبوس  کارگر نمی 
بود واو همچنان  بر رهام برتری داشت . رهام  
که از نبرد  با پهلوان توران کما بیش )10(  
بستوه آمده بود  از بیم )11(   آنکه مبادا  در 
نبردگاه  )12(  با شکست  سخت تری  روبرو 
گردد  سراز او بپیچانید و رو بسوی کوه نهاد:

چو رهام  گشت از  کشانی ستوه 
بپیچید ازاو روی و شد سوی کوه 
توس سپهساالر ایران  برآشفت وخواست  با 
اشکبوس  درآویزد که رستم پهلوان  بزرگ 

ونامی ایران  وی را آوازداد که :
توقلب سپه را  به آیین بدار

من اکنون پیاده کنم  کارزار
وپس از آن : 

کمان را به زه بر ،  ببازو فکند
به بند کمر بر بزد تیر چند

یکی تیر  دردست ،  رنگ آبنوس 
خرامید و آمد بِر اشکبوس 
اینک گفتگوی دو پهلوان  پرآوازه ایران  
و توران  را اززبان  ساده گرای  فردوسی 
بشنوید که چگونه  این سخنور نامدار  ایران 
،  گفت وشنود  آنانرا درسخنان  ساده وکوتاه  
ولی رسا و بسیار  زیبا  درآورده  وآن را با وج

شیوا ئی و گویایی رسانیده است .
تهمتن )13( آنگاه بآوازی بلند  بانگ برآورد...

خروشید کای مرد جنگ آزمای
هم آوردت آمد مرو باز جای 

»کشانی « بخندید و خیره بماند
عنان را  گران کردواورا بخواند

بدو گفت خندان  که نام تو چیست 
تن بی سرت را  که خواهد گریست؟

 تهمتن چنین داد پاسخ  که نام 
چه پرسی که هرگز نبینی توکام

مرامام من  نام ، مرگ تو کرد
زمانه مرا  پتک ترک )14(تو کرد

 »کشانی « بدو گفت بی بارگی 
بکستن دهی تن بیکبارگی

  
)10(- کمابیش : تقریباً  )11(- بیم : در پهلوی 
به آن  Vim - Pim   گویند  بمعنای ترس 
از  گزندهای  پنداری است . )12( - نبردگاه : 
جا و یا میدان نبرد است . که باپسوند » گاه«  
بکاررفته  است . گاه  ، پسوند  آمیخته ای 
است  که هم در  زمان  مانند : شامگاه، دیرگاه  
، بیگاه ، و هم  در جاومکان  بکار میرود مانند: 
بزمگاه ،  خوابگاه ، آسایشگاه .به معنی تخت 

پادشاهان نیز بکاررفته مانند:
فرومایه ضحاک بیدادگر

بدین چاره بگرفت  »گاه« پدر
)13(- تهمتن  : از دو واژه  » تَهم« بمعنی 
پرزور ودلیر و »تن« بمعنی بدن درآمیخته  

وبمعنی تنومند . زورمند است ونام رستم .
)14(- ترک که درپهلوی  آنرا   Targگویند  

بمعنی  کاله خود وکاله آهنی است .

تهمتن چنین داد  پاسخ بدوی 
که ای بیهده  مرد پرخاشجوی

پیاده ندیدی که  جنگ آورد
سر سرکشان  زیر سنگ آورد

بشهر تو  شیرو پلنگ ونهنگ 
سواراندرآیند هرگز بجنگ ؟

هم اکنون ترا  ای نَبرده  )15(سوار
پیاده بیاموزت کارزار

 پیاده مرا  زان فرستاده  توس
که تا اسب  بستانم از اشکبوس

چو نازش باسب گرانمایه دید
کمان را بزه کرد و اندرکشید

یکی تیرزد  بر بِر اسب اوی
که اسب اندرآمد  زباال بروی

بخندید رستم  ، بآوازگفت 
که بنشین به پیش گرانمایه جفت

سزد گر بگیری  سرش درکنار
زمانی  برآسایی از کارزار

که نازیدنت  بودبااو بسی 
نداردچو تو نیز او هم کسی . 
اشکبوس که تا این هنگام  خودستایی 
بود  می   )16( »نگران«  و  گرد  می 

باشگفتی  دراندیشه فرورفت .
کمان را بزه کرد پس اشکبوس 

تنش لرز لرزان  رخش سندروس 
برستم برآنگه  ببارید  تیر

تهمتن بدو گفت  برخیره خیر 
بیمناک   کار  پایان  از  اشکبوس 
بررستم   او  تیرهای   . است  واندوهناک 
که  ایران   نامدار  یل  نمی شود.  کارگر 
با یک زخم  )17( اسب  پهلوان دشمن  
آنکه دچار  بی  ازپای درآورده است  را 
های  یا خودستایی  و  ها  خودپسندی  
ناروا  ونابجا  گردد با بینش  راستینی 
 ، دارد   آن  فرجام  و  نبرد   این  از  که 
زیرکانه  باشکبوس هشدار می دهد  و 

چنین می گوید:

- جنگی  آزموده  نبرد    : نبرده   -)15(
که در پهلوی آن را Nipartak  گویند.

وازریشه   کننده  نگاه   : نگران   -)16(
نگریستن = نگاه  کردن و اسم فاعل است  
وهیچ پیوندی با  نگران بمعنای  ترس وبیم 
ندارد.  درزبان پارسی  واژه ای  به نام نگران  
در معنای  »بیم وترس«  نداریم . واین واژه 
را چون  بسیاری از واژگان  دیگر  در معنای  
جزراستین  خود بکار می برند. نگران بیماری 
شماهستم . ازنرسیدن نامه ات نگرانم . که در 
هردو مورد  بمعنی » بیمناک «  و »ترسناک«  

بکاررفته است  و نادرست است .
)17(-زخم : ضربت . یک زخم یعنی یک ضربت

 همه رنج داری تن خویش را
دوبازو  و جان  بداندیش را

ترا تیر برمن  نیاید بکار
نئی مرد  ُگردافکن  و نامدار

نداری زجنگ آوران بهره ای 
نکردی به تیروکمان  مهره ای

ترابخت برگشته  بینم همی 
 بدین رزمگه  کشته بینم همی

 نئی  مرد پیکار و دشت نبرد
هم اکنون شود چهر بخت تو زرد
پیشگوئی های  رستم  براستی می پیوندد 
واین برومند  نهال دستان زند   خودرا می 
بسیجد تا نبرد را  پایان برد  وکار اشکبوس را 

یکسره  گرداند:
کمانرا بمالید  رستم  بچنگ 

بُغرید  مانند ُغران پلنگ 
پس آنگه  به بند گمر برد  چنگ 

گزین کرد  یک چوبه تیر خدنگ 
 خدنگی برآورد  پیکان چو آب 

نهاده براو  چار پّر عقاب
 بمالید  چاچی کمان )18( را  بدست 

بچرم گوزن  اندرآورد  شست 
ستون کرد  چپ را وخم کرد  راست 

خروش از  خم چرخ چاچی بخواست 
چو  سوفارش آمد بپهنای گوش 

زچرم گوزنان برآمد خروش 
چو پیکان  ببوسید  انگشت اوی

گذرکرد از مهره پشت اوی
چوزد تیر برسینه اشکبوس 

 سپهر آنزمان  دست او دادبوس
 قضا گفت گیر و قدر گفت ده

 فلک گفت  احسن ملک گفت زه 
» کشانی«  هم اندرزمان جان بداد

توگوئی که اوخود زمادرنزاد
 این  چامه ها که ازروانی وسادگی ویژه ای 
برخورداراست  براستی جاویدانی وماندنی 
است . این ماندگاری وجاودانگی سخنان  
فردوسی  ، نه از دیدگاه  باز نمود  ژرفترین  
سهش )19( های آدمی وپیوند ناگسستنی  
دردورنج  آنان با جهان  زیست آنان  است 
بلکه  براستی کاخ  سخن وآفرینش  هنر 
فردوسی  چنان است  که ... ازبادوباران نیابد 

گزند. 
گوهر نهان ورازگونه  شاهنامه  برفرازونشیب، 
مهروکین ، آزونیاز ، شکست وفیروزی ، 
تاریکی وروشنائی ، نوش ونیش ، بزرگواری 
 ، وفرمانبرداری  فرودستی    ، وفرزانگی 
آدمیگری و ُدژ آگاهی ، زشتی وزیبائی ، 

نیکوکاری وبدرفتاری  استواراست و ...
»... پاداش نیکی  و پادافره  تندی وبدی ونرمی 
وپرهیز   وآهستگی   ودرشتی  وشوخی  
واندرشدن وبرون شدن  وپندواندرزو خشم 
وخشنودی  وشگفتی کار جهان  ومردم  
اندرین نامه  این همه که یادکردیم  بدانند و 
بیابند... پیش گفتار شاهنامه  ابو منصوری ...«
که  شاهنامه   جاودانی   زندگی   اینست 
وهنوز  گذرد   می  ازآن  سال   هزارواندی 
آهنگ دلنشین  آن اینجا و آنجا گوشهارا 
می نوازد  ودل هارا  گرمی و آرامش  ویژه  ای 
می دهدونهال  آرزوهارا  بارورتر می گرداند.
پروای شاهنامه  وبازگوئی بخشی ازسخنان

ساخت  کمانهای   : کمان  )18(چاچی 
تاشکندرا گویند

)19( - شهش : احساس ، درک ، دریافت

فردوسیدراینجا  تنها بانگیزه  شناخت  شیوه 
های ساده گوئی  وکوتاه نویسی  وپرهیز از  
بکاربردن واژگان  تازی است که در  سنجش 
با  سایر نویسندگان  » که زمینه جستار  این 
نوشته است«  تاآن زمان  چنین نبوده است .
اگر دانای توس  ازسر مهرورزی  و سهش  

آدمیگری خود  می فرماید:
بسی رنج بردم  دراین سال سی

سخن زنده کردم  بدین پارسی
پی افکندم از  نظم کاخی بلند

که ازبادوباران  نیابد گزند
نمیرم ازاین پس که من زنده ام

که تخم سخن را پراکتده ام 
تنها از  بهر این نبوده است  تا درسخنی  ویا 
در نشستی  ازراه  سبک منشی ها ی ناچیز  
وآرزوهای تباه  بی آنکه پروای  کاراوداشته 
باشند  ، بزرگی  وژرفای  اندیشه های  تابناکش  
را دریابند  ودر آن راه بکوشند، الل )20( های
راباگفتارهای  رنگ   سخنان شاهوارش  
آمیزی شده  دراینجا وآنجا  بنمایانند  وهرپاره 
آن را  ده پاره وسد پاره کنند  ودرسایه  نام 
او  نشینند  ودراندیشه کارخویش  باشند.  
اندیشه واالی فردوسی برتراز داستانهای  
رستم وسهراب  ، رویین تنی  اسفندیار 
، یاری سیمرغ ،  زایش وکودکی  ومرگ 
رستم  دستانست که هرگز نه  رویین تنی 
بوده  ونه زندگی  هزارساله  و ششسد 
ساله  . ولی  زندگی دراز  وامید یاری  از 
بتواند   نیرویی که  نادیدگان  وپیدایش  
دردورنج آدمیان  را کاهش دهد پیوسته 
از آرزوهای آدمیان در  همه زمانها  بوده 
درداستانهای  فردوسی   های   واندیشه 
گونه گون  شاهنامه  جز باز نمودن  ونشان 
دادن  این آرمانهای پیشین نبوده است

 
)20( -  الل :  لعل ،  نام یکی از  سنگهای 

قیمتی  که برنگ سرخ است .

ارجدار  های  داستان  همه  ودرمیان     
های   اندیشه   ، فردوسی   وارزشمند 
ای   ستاره  چون   که  اوست   واالی 
ودیگر  او  های  گفته  درخشانبرتارک  
درخشد  می  ونویسندگان   گویندگان 
وفروغ  و روشنایی ویژه ای دارد ، خزان 
راهی  رادرآن  زمان   فراموشی وگذشت 

نیست .
را  پارسی   کهن  زبان   ، فردوسی 
فرسوده   بیگانگان   وتاز  ازتاخت  که  
ونارسا  می بود باردیگر  سامان داد  واز 
وبا  درآورد  گوئی   وپریشان  شوریدگی 
آوردن  وجانشین کردن  واژگان پارسی  
آنرا کرانه پذیر )21( ساخت . سهش های  
مردم  واندیشه  راروان   پرستی   میهن 
رازنده    » ایرانی  ناسیونالیسم   « گرائی  
وجاوید  وتخم سخن را  که درآن  از خرد 
ومردانگی  - نه  یاوه گویی و پندار  بافی 
» دلیری وآزادگی « - نه زبونی وبردگی ، 
» دانش وفرزانگی « - نه  واپس گرایی 
شود. می  یافت  بفراوانی   ، ودرماندگی  
وسخن شناسان درباره آن  سات ها)22( 
تنهابرای  اند..  گفته  ها   وسخن  نوشته 
زنده نگهداشتن  زبان پارسی  ونام ایرانی  
داوریها   همان   گردانیدواین  پراکنده    ،
وآینده نگریهای  فردوسی است  که ایران 
ما  ومردم ایران  مارا تااین زمان استوار  و 

پابرجا  وزنده وجاوید  نگهداشته است .
ارزش  هنر جاویدان  فردوسی  در چم 
کارپرارج  و  واال  های   اندیشه    )23(
ماندگاراوست که هرگز کهنه نمی شود 
، نه درداستان زال  سپیدموی  و یا زال 
وسیمرغ  و نشیم سیمرغ  برفراز  البرز 
کوه ویا هیاهوی  رنگ پوست  وآتش زدن

)21( - کرانه پذیر : محدود
)22(-  سات : صفحه 

)23(- چم :  به معنِی - مفهوم ، شرح

پر سیمرغ و...که کرانه  نشینان  و پوسته 
ناسپاس   بدسگاالن   با   پردازان  همراه 
 ، ها   خودنمایی  آتش   درفرونشاندن 
خودخواهی ها  و بلهوسی  های  خودرویه  
برونمایه  پیدای این داستانها را دستاویز 
از  درستی  شناخت   آنکه  وبی  کرده  
از  راستینی   برداشت  ویا   شاهنامه  
بزرگمرد   آن  های   اندیشه  درونمایه  
وبرگ  بشاخ  باشند  داشته  خراسانی 
پرداخته  ، خودرا آشنای دیرین  فردوسی 
براستی   که  پندارند   می  او  وشاهنامه 
بر   ستمی  وچه  بیدادی   چه  راه  دراین 

فردوسی رفته  که مانندی ندارد.
شناسنده  دانا واندیشمند  شکیبا  جالل 
الدین بلخی  دربرون نگریهای  ناآشنایان  

گم کرده راه  چه زیبا می گوید که : 
هرکسی از ظن خودشد یارمن 

ازدرون من نجست  اسرار من
سرمن  از ناله من دورنیست

لیک چشم وگوش  را آن نور نیست 
دریغا و بسیاردریغا که جهان  پرشگفت 
های   واندیشه  پربار   سخنان  شاهنامه 
گرانبار وتابناک فردوسی  ، نه بر آشنایان  
داوندگان  از  بربسیاری   که  ناآشنا 
)مدعیان(  آشنا نیز  همچنان ناشناخته  
گفته  گمان  .بی  است  مانده  وناگشوده 
ها وسروده های  استوره ای - پهلوانی  
وتاریخی فردوسی  ریشه درداستانهای 
که  دارد   هایی  آریایی  همه  باستانی  
پهناور   درپشته  پیش  سال  هزاران 
ایرانودرسرزمین های  میان رودان  جای 
باید گفت  که مایه  اند.وبراستی  داشته 
های  بنیادی شاهنامه  ، ورجاوند  نوشته 
های  زرتشت  ، اوستا ، یشت ها ، افسانه 
های کهن  آریایی وبسیاری از نوشته های 
پهلویست  که فردوسی همه را...یک جا 

وبنام شاهنامه  گردآوری کرده  است .
ادامه دارد
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صدها صدف را گشودم دانه دانه
زمروارید غلطان نبودآنجا نشانه

نحبت  اوبودودرقلبش  من  دریای 
کیمیابود

دب چون صدف بودش ولی بی گوهر 
عشق ووفابود

سرنهم محزون وتنها ، درکوه وصحرا
گمگشته خودرا مگر  یابم درآنجا

نه دگردارم هوسی 
امید  من  ازکسی  دارم  دل  به  نه 

همزبانی
نه صدف خوام نه گهر
چه عجب ازخوی بشر

گرکند نامهربانی
من گوهری جویم که دردنیا

کمترشودپیدا،
داردچه سود این جست وجوها

سرنهم محزون وتنها ، درکوه وصحرا
گمگشته خودرا مگر یابم درآنجا

گمگشته خودرا...
.آقای  بود  دلنشینی  ترانه    : بهروزی 
فاطمی خواهش می کنم  نظرتان را  
درکارترانه ُسرائی  بگوئید وبفرمائید 
درطول سالها فعالیت چشم گیر  ترانه 
ُسرائی  چه راه وهدفی را دنبال کرده 

اید؟
فاطمی : همان حدود  سالهای 1337 

ترانه وترانه ُسرائی  دوران شکوفائی 
داشت . دورانی که آقایان نیرسینا  « ، 
رهی معیری «  و » نواب صفا«  تشریف 
داشتند. ترانه ها  از استحکام ، زیبائی 
بودند.  برخوردار  بیشتری   وجاذبه 
صحبت   که  هم  امروزی   باجوانهای 
می کنم ، ترانه های آن سالهارا  بیشتر 
می پسندند. علت آن  هم   این است  
که به ترانه  اهمیت داده می شد. روی 
با جان ودل   ترانه ها  اساتید زمان  
کار می کردند. ترانه ُسرایان  ، باشوق  
وذوق  روزها وساعتها  با آهنگسازان  
باهم   داشتند.  مشترک   همکاری 
مشورت می کردند تا یک ترانه  به 
بهترین  نحو ، شکل  بگیرد وبپایان 
 ، گفتم   که  همانطور  البته  برسد. 
دوستان  جوانتر هم  مثل ایرج جنتی  
عطایی و پرویزوکیلی  به ما پیوستند 
ورفرمی درترانه ایجاد  کردند وترانه 

های ماندگاری خلق  کردند.
ُسرائی   ترانه  من  عقیده  امروزبه 
هائی  دوبینی  شاعران  کنند.  نمی 
یا  های  شکسته   سازند.باکالم  می 
غیرشکسته  وآن را به آهنگساز  می 
دهند وروی آن ها آهنگ هائی هم 
ازآن  بسیاری  که  شود  می  گذاشته 
باعالقه  نمیزند.  به دل  هاهم چنگی 
ای که من به این کاردارم  ومرتب آن 
را دنبال می کنم  وبه ترانه های تازه 
گوش می دهم  می بینم که بیشتر  
و  نواخت  یک  ها   وترانه  ها  آهنگ 
وقالب  ها  وزن   . است  شکل   یک 

ها هم همگی یکی است . به عقیده 
بنده  ترانه یسازی  بادوبیتی  سازی 
چنان  باید  ُسرا   ترانه  دارد.  تفاوت 
تسلطی داشته باشد  که بتواند ، افکار 
آهنگ   برروی  حودرا  واحساسات  
پیاده کند. اگر قرارباشد برروی شعر  
آهنگ ساخته شود  ، حافظ ، سعدی 
ترانه  وبزرگترین   بهترین  وموالنا  

ُسرایان هستند.
بهروزی :  شما وقتی می خواهید  

الهام  آهنگ  از  بنویسید   ای  ترانه 
می گیرید  یا اینکه  ازموضوع هائی 
که خود درذهن  دارید استفاده می 

کنید؟
شاعری  اگر  که  همانطور    : فاطمی 
هارا  قافیه  وفقط  بیاید  غزلسرا 
دلنشین  غزلی  معموال  کند   ردیف 
نخواهدشد  . هرچقدر هم  که از نظر 
فنی  بدون نقص باشد اما به دل نمی 
نشیند. چون این  نظم است  ، شعر 
نیست . بهمین صورت  هم اگر ترانه 
سرائی  باشنیدن آهنگ  ، مطلقاً از 
آهنگ پیروی کند  وهجاها را ردیف 
آب  از  شوروحال   با  ای  ترانه  نماید 
درنخواهد آمد. البته اگر آهنگساز  به 
ترانه ُسرا  توضیح دهد که این آهنگ 
را  مثال با الهام  ازپائیز ، بهار  ، یا فراق 
ووصل  ساخته ام  وترانه ُسراهم بتواند 
همین الهام آهنگساز را بصورت کالم 
زیبا درآورد تلفیق بهتری خواهد شد. 
درغیر اینصورت من فکر می کنم  واز 
موصوع ها ، طرح ها وسوژه هائی  که 
درذهن دارم  استفاده می کنم وترانه 

ای برروی آهنگ می گذارم .
بهروزی : لطفا چندتا از ترانه هایتان را 

آنهابرای  ی  خاطره  تا  ببرید   نام 
شنوندگان زنده شود.

فاطمی :  عرض می کنم که  ، من نمیدانم 
  که شنوندگان  شما اصوال  نظر لطفی 
به ترانه های من دارند  یا ندارند. من 
چیزی حدود  سیصد ترانه  ساخته 
ام. از جمله : جام طال )سحر که ازکوه 
بلند( باصدای خانم دلکش ، آهنگ 
غروب   ، وآینه  من  مجیدوفادار.  از 
دهکده، صدای آ شنا باصدای داریوش 
رفیعی ، عیش ونوش ، حاصل عشق، 
گذشت عمر باصدای خانم پروین  ، 
باغبان آهنگ از عطااهلل خرم باصدای 

خانم پوران  وبسیاری دیگر. 
بهروزی : وترانه ای هم  لطفا برای پایان

انتخاب  این گفت وگو  برای پخش  
کنید.

فاطمی : من مدتی هم لبا آهنگساز 
باذوق پرویز مقصدی  کار می کردم 
. ایشان  آهنگی ساخته بود  ، آورد 
و خواست ترانه ای روی آن بگذارم. 
از  پس  ویگن   آقای  زمان  دراین 
برگشته  آمریکا  در  اقامت  مدتی  
از  داشتیم   باهم  که  دردیداری  بود. 

از وطن  گفت که   غم غربت ودوری 
نمی  خوش  کجا  درهیچ  دورازوطن 
گذرد . باصحبت هائی که ویگن کرد  
وتجربه ای که خودم از غربت داشتم  
، ترانه ای ساختم  بنام بازگشت  واز 
مقصدی خواهش کردم  که این آهنگ 
را حتماً به ویگن  بدهد . بنابراین  ترانه 
بازگشت  برای من وویگن ومقصدی  
خاطره انگیز است . اگر همین ترانه  را 
پخش کنید  خیلی خوشحال میشم .

بسیار  ازشما   ، چشم   : بهروزی 
را  من  دعوت  که  سپاسگزارم  
به  که  دانم   می  چون  و  پذیرفتید 
با  را  چشمگیری  فعالیت  تازگی  
اید   کرده  آغاز  جوانتر  خوانندگان  
خواهیم  بزودی  که  وگوئی   درگفت 
تازه   کارهای  این  درمورد  داشت  

صحبت خواهیم کرد.
فاطمی :  من هم تشکر می کنم  که 

بنده  یاد   سال  وپنج   بیست  بعداز 
که  دادید  افتخار  من  وبه  افتادید 
کنم  شرکت  شما   خوب  دربرنامه 
.وعالقه وپشتکار  شمارا درپی گیری 
معرفی ترانه ُسرایان  ستایش می کنم.

)موسیقی(
از دیار خود سفر کردم ، 
تامگر بگریزم از غم ها، 
درهمه دنیا گذر کردم ،

تابجویم بخت خودرا
گفتم این  رنج سفر شاید 

از دلم غم ها برون ریزد
یادهجرو وبی وفائی ها
زین سفر از دل گریزد.

ای دریغ آنجا ندیدم من
جز افق های مه آلودی

هرگز از سازونوا آنجا
برنمی آمدسرودی

یک نگاه مهربان آنجا
برنگاه من نمی افتاد

دل درآنجاهم نشد شاد
آمدم همچون پرستوها

تابسازم آشیانم را
درهمین خاک طرب زا

باردیگر ترانه خوانم 
نغمه های عشق ورؤیا

ای دریغ آنجا ندیدم من
جزافق های مه آلودی

هرگز ازسازونوا آنجا ....
نظام فاطمی در31 تیرماه  سال 1373 
درسن 63 سالگی درتهران درگذشت . 
او درسالهای آخر عمر به متون پهلوی 
گرایش پیدا کرده بود و مجموعه ای نیز 
بنام » بوستان نظامی « حاوی ادبیات پند 

آموز نظامی  را گرد آوری می کرد.
وکارهای  ُسرائی   ترانه  بر  عالوه  او 
تجربیاتی  سینماهم  در  مطبوعاتی 
درزمینه فیلمنامه نویسی و کارگردانی  

داشت .یادش گرامی باد.

به منظور  اواخر سال 1355 خورشیدی 
ُسرایان   وترتنه  ترانه  گیری  مبحث  پی 
ترانه  فاطمی   نظام  ازآقای  ایران   امروز 
استودیو   به  کردم  دعوت  نامدار  ُسرای 
بیاورند  تشریف  )درتهران(  ایران  رادیو 

تاگفت و گوئی  داشته باشیم .
نظام فاطمی درروز وساعت مقرر  سروقت 
مد وگفت وگوئی انجام گرفت که درهمان 

زمان ازرادیو ایران پخش شد.
این گفت وگورا  دقیقاً از روی نوار پیاده 
کرده وبه روی کاغذ آورده ام  که متن آن 

رادرزیر می خوانید:
)موسیقی متن  شعر(

ای زندگی به دولت پایان رسان مرا
درپای دوست  دست تمنا رسان مرا

من نیم مرده ماهیم افتاده بر کنار
یارب کرم نما وبه دریا رسان مرا
جائی که دوست خیمه ی الفت زند به مهر
آنجاست جای زندگی ، آنجارسان مرا

بیداریم چه سودکند  بی وجود دوست
خوابم کن ای خدا وبه رؤیا رسان مرا

ویران سرای عمر مرا گنج شوق نیست
ای مار غم بمیر  وطرب ها رسان مرا

آمد پیام دوست که فردا دهند  ُمراد
ای شب ! جوان بمیر و به فردا رسان مرا

)ادامه موسیقی(
نظام فاطمی : من نظام فاطمی هستم . 
درسال 1310  دردهکده » آهو«  ازتوابع 
آشتیان  تفرش  بدنیا آمدم . تحصیالت  
مقدماتی ومتوسطه را  درآشتیان  ، قم 
هم   را  عالیه  تحصیالت   و  تهران   و 

درتهران گذراندم .
بهروزی : چگونه وارد عالم هنر شدید؟

نظام فاطمی :  عرض می کنم که درسال
1330 شمسی که از دانشکده ادبیات  
دانشگاه تهران  فارغ التحصیل  شدم ، 

در جمعی با جناب  عبداهلل جهان پناه 
آهنگساز و نوازنده  گرامی آشناشدم .

دردیدارهای بعدی که باایشان داشتم  
، وقتی شعرها وغزل های مرا شنیدند  
تشویقم کردند  که درساختن  ترانه 

باایشان  همکاری کنم .
ترانه   اولین  که  بیاددارید    : بهروزی 
شما با صدای کدام یک از خوانندگان 

پخش شد؟
فاطمی :  بله درست بیاددارم ؛ اولین ترانه      

      من با صدای خانم  پروانه  پخش شد

بهروزی : آقای جهان پناه  شمارا به  رادیو
دعوت کردند.؟

فاطمی : آن زمان رسم براین بود  که 
هر آهنگسازی برای خود  ترانه ُسرائی 
پناه   جهان  آقای  کرد.  می  وپا  دست 
هم بنده را بعنوان شاعری که باایشان  
کردند. معرفی  کند   می  کار  مرتب 

آقای  با  فقط  دوسال   یکی  هم  واقعاً 
با  ایشان هم    . پناه  کارکردم  جهان 
خوانندگان مختلفی مثل خانم  شمس، 
وازاین  فرح   وخانم   ، پروانه  خانم 

افتخار   منهم  کردند.  می  کار  قبیل 
همکاریشان راداشتم .

بهروزی : وبعدهم با آهنگسازانی دیگر 
همکاری کردید؟

کار وارد  بطوررسمی  بعد   ، بله   : فاطمی 
ترانه سرایی دررادیو شدم . آن زمان 
عده ای ترانه ُسرابودیم که باراهنمائی ، 
پشتیبانی و تشویق آقای دکتر هدایت 
اهلل نیرسینا دررادیو جمع شدیم . بنده 
که  کرمانشاهی  معینی  آقای   ، بودم 
تازه تشریف آورده بودند آقای بیژن 
سابقه  که  فکور،  کریم  آقای   ، ترقی 
طوالنی داشتند، آقای اسماعیل نواب 
صفا و جناب رهی معیری خدابیامرز، 
 . ترانه می ساختیم  رادیو  مابرای  که 
بعدالبته دوستان بسیار گرامی  دیگری 
مثل  آقای پرویزوکیلی  ودیگران هم  

تشریف آوردند  وبه ما پیوستند.
بهروزی :  آقای نظام فاطمی  ، اجازه 

، گوش کنیم   ابتدا   بدهید  درهمین 
وبعدگفت  های شما   ازترانه  یکی  به 

وگویمان  راادامه بدهیم .
فاطمی : خواهش می کنم .

 بهروزی :  کدام ترانه را انتخاب می 
کنید؟

فاطمی : فکر می کنم  سال 1337 
بود که برای خانم یاسمین  ترانه ای 
برروی آهنگی از... درست یادم نیست 
... بزرگ لشکری  یا جواد لشکری ...به 
بزرگ لشکری ساختم  زیاد   احتمال 
بنام صدف که شعر این ترانه را خودم 
چه  شنوندگان   نظر  تا  دارم  دوست 

باشد.
)موسیقی(

رفتم به دریا گهرببینم ، ندیدم 
رفتم زگوهر اثربینم ، ندیدم .
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نـظام افطمی 

      ترانه سرائی با دوبیتی سازی تفاوت دارد. 
      ترانه ُسرا باید بتواند  برروی آهنگ ترانه بسازد.

      اگرقرارباشد برروی شعر آهنگ
 گذاشته شود،حافظ ، سعدی وموالنا

پرویزوکیلی بهترین ترانه ُسرایان هستند.

بانو یاسمین

ویگن

      پرویز مقصدی
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وجوان چوپان  را درهجرانی  بی سرانجام  
از دنیابرد، وآن چوپان هنگام مرگ  نی 
وهنر خودرا  به پان سپرد.)ویل دورانت 

ص 682(
عالئم مخصوص  این خدای یونانی  ، نای 
مخصوص ) la Flut de Pan(  ، چوبدست 
فرهنگ  بود.)  کاج  از  وتاجی  شبانی 
اساطیر یونان ، ترجمه دکتر بهمنش ص 
674( گویند  چون مادرش با بسیاری  از 
خدایان  درآمیخته بود  ، به این فرزند  
به  یونانی   به  که  دادند  پان«    « عنوان 
معنی » همه« است ومی شود بعربی  آن 

را » ابن الجماعه« ترجمه کرد.!
اصالً من بیخود  به یونان وخدایان  بی 
خودمان   ما   ، کردم  اشاره  آنجا  پروای 
روایت داریم  که خداوند تبارک وتعالی  
، حیات را با موسیقی شروع کرده است ، 
ومن اعتقاددارم  که با موسیقی هم  ختم 

خواهد کرد.
روایت این است  که روزی  خداوند  خاک 
زد   تن  قالب  به  و  بسرشت  را  بشر  ِگل 
وخواست تاروح  به تن آدمی بدمد»... از 
آنجا که لطافت  و نزاهت  روح بود  ، اکنون 
از تحویل به  جسد آدم  ، علی نبینا وعلیه 
السالم  ، متوهم  ومتنفر بود.) یعنی روح 
که لطیف بود وحشت داشت  وارد  پیکر 
هیوالی  عجیب  چهل گزی  بشکل آدم  
بشود. تصوربفرمائید  جسدی  با آن طول  
باشد  افتاده  دروسط   ، بیروح    ، وعرض 
وبخواهند  روح نازنین  ولطیف را  به زور 
درآن زندانی سازند. البته وحشت دارد.(

السالم   علیه  جبرئیل   به  عزت  ندای   
رسید که به لطایف الحیل  ، روح را به  

مسکن ابدی او راه نماید.
روح األمین  ، بفرمان  رب العالمین  ، به 
درون  پیکر مطهر  حضرت ابوالبشر  در 
آمده ، به آواز حزین  ، وبه مقام راست ، 
) یکی از دوازده  مقام موسیقی ایرانی ، 

خالقی ص 487( کلمه ی : درآ درتن ... 
به  روح   ، حال  این   مقارن   ، ادافرموده 
درون  حضرت  خیرالخالیق  آدم علیه 
السالم  درآمده  و نَفَخُت فیه  ِمن روحی 
فقعوا لَُه ساِجدین صادرگشته ، متوطن 
شد ولهذا  موجب  غذا وحظ روح گشته  
انسان  وشادمانی   فرح  ی   سرمایه  که 
کامل است ، برخالف جاهل ...«)نون جو، 

ص 837 نقل ازرساله بهجت الروح(
میر   خوند  اینکه    ، مقدمات   بنابراین 
گوید» ... به قولی ، علم طب وموسیقی 
، درایام حیات آن جناب ]آدم ابوالبشر[  
اشاره   باید   »... پذیرفت  اختراع   سَمِت 
بهمین حوادث باشد. منتهی باید گفت  
که موسیقی  اختراع نشد ، بلکه کشف 
شد. یعنی وجود داشت . به دلیل آنکه  
به  موسیقی  بکمک   را  روح   ، خداوند  
بدن  آدمی داخل کرد، ولی کشف شد  
به دلیل آنکه  آنچه را  که آدمی  از آن  
»ناقوس کل «  شنیده بود  ، بقول موالنا  

در»صورت ُدُهل«برای خود تدوین کرد.

باشکوه   مجلس  این  که  امروز   ...
دردانشکده  هنرهای زیبا  فراهم آمده  
من خیال دارم  بمناسبت  سالمرگ  یمک 
مرحوم  یعنی    ، بزرگ  دان   موسیقی 
غالمحسین  بنان  ، این گفته را تقدیم 
لطافت   ی  کهنه   حدیث   . کنم  او  روح 
آهنگ نی  ، وپاکی  و ناآلودگی  آهنگ 
ارتباط  با چوپانی   آن   ورابطه ی  آمن  
پیامبران باشغل چوپانی  ، ماراقادر می 
سازد  براینکه بگوئیم  » چوپانی شغل  
پیامبران است و موسیقی  هنر پیامبران 
ودلیل ماهم این است  که این هنر متعالی  
آهنگ   وبه  پیامبران   ی   یابوسیله   ،
 ، خداوندی  درگاه  به  مناجاتها   دلپذیر 
درنیمه های شب  های نیازمندان  ، به 
آسمانها  راه یافته ؛ یااینکه بالعکس  ، 
بوسیله ی پیامبران  ازبارگاه خداوندی  ، 

به آدمیزادگان  منتقل شده است .
قصدم این بود که بگویم
قبل از میرزا اسداهلل، نی ،
خودرا به دربارهـا رسانده
 بود. مگر نه آن است کـه
با  که  آسمانی  بود  آهنگهائی   ، مزامیر   
ونوازنده  شد؟  می  نواخته  )نی(  مزمار 
وخواننده  آن نیز پیامبری  بود که قدرت 
سلطنت و عصمت نبوت را درخود جمع 

کرده بود؟
آیات  و  لطیف   وشعرهای  آهنگها  او 
ربانی  را به نوای نی  می نواخت  وخود 
می خواندوآنقدر خوب می خواند  که می 
گویند » هرگاه که داود  ، زبور برخواندی  
  ، بیامدندی  ؛  وآهوان  ؛  نخجیران    ،
گردن  مردمان  تا   ، بایستادندی  وآنجا 
های ایشان  بگرفتندی ، وایشان  خبر 
نداشتندی ، آدمین ، پریان ، ومرغان  ، 

چهارپایان بیامدندی...«
داود   وقتی  که  ام   خوانده  جائی  ومن 
باالی  »پرندگان،   ، خواند  می  آهنگ 
ایستادند  می   ، السالم  علیه   ، سرداود 
زبور  او  چون    « آوازاورابشنوند.«و  که 
بایستادی  هوا  اندر  مرغ   ، برخواندی 
تسبیح   و   ، کردی  او  آواز  بدان   وگوش 

گرفتی « ) تاریخ بلعمی ص 459(
مفسرین تأکید کرده اند که » ... چون داود 
... به زبورخواندن  مشغول شدی ، مرغان 
هوا بیامدندی وبرسروی یستادندی ، وآن 
آوازاو همی شنیدندی ، وآواز او باز کوه 
پیوستی ...« ) ترجمه تفسیر طبری ص 
1216(  » وهرآن دم که داود علیه السالم  
زبور خواندی ، مرغان  بروی گرویدندی- 
اندرکوه   وی  وآواز   - آوازوی  خوشی  از 
افتادی ] وکوه بااو نالیدی[، ...« ) ایضاً ص 

1047 ؛ وخاتون هفت قلعه ص 452( ...
درست است که نی از آغل 
گوسفندان  نشأت  گرفته  و
ندبم سرگردانی چوپانان  و
یار تنهـائی شبانان  است ، 

ولی بازهمان داود است  که می سراید:
- خداوند ، شبان من است.

محتاج به هیچ چیز نخواهم بود ، 
درمرتع های سبز  مرا می خواباند،

نزد آبها ی راحت مرا  رهبری می کند،
جان مرابرمی گرداند،

 ، به راههای عدالت    ، نام خود  وبخاطر 
هدایتم  می نماید... )مزمور 23 ص 845(
بااین مقدمات  ، اگر قبول کنیم که نایب 
اسداهلل  ، نی را، از آغل گوسفندان  ، به 
باغ نو اصفهان ودربار پادشاه برده است  ، 
این داود نبی  است که هزارهاسال پیش  
ازو ، نی را اززمین خاکی  به عرش افالکی 
، وبارگاه  خداوندبی نیاز ، راه داده بوده 

است.
به جای خود!  که  وپادشاهان   پیامبران 
نی ، ازروزاول  دربارگاه خدایان  نیز جای 

مخصوص  به خودداشته است .
یونانی ها عقیده دارند که هرمس  ، نی 
را  اختراع کرده است .وآپولون  خدای 
چوبدستی  واگذاری  درازاء    ، معروف  
 . گرفت  راازهرمس  آن   ، خود  طالی 
منتهی    ، آتناست  از  نی  اختراع  اصوالً 
 ! چون آتنا و  بشکل زشتی درمی آید 
روز  یک  را   وضع  رابدورافکند)این  آن 
آتنا درکنار  چشمه ای مشاهده کرد  که 

عکس خودرا درآب دید.(
نی   ، خدایان   نیمه  از  یکی  مارسیاس  
صدارا  که  آپولون    ، برداشت  رااززمین 
افتاد  وطی یک  شنید  به فکر رقابت  
مارسیاس   : قرارشد   ، خونبار  معاهده  
مسابقه دهدوچنین کرد. دراین مسابقه 
آپولون  که چنگ می زد پیروزشد، موزها  
به نفع او رأی دادند  ، وطبق آن  قرارداد 
، آپولون  حریف را  یعنی مارسیاس را  به 
درخت سپیداری آویخته  ، پوست  اورا 
که  آپولون    ، ببعد  گار  روز  ازآن  کند. 
خدای شبانان  نیز بود ، درنوازندگی  ، نی 
را آلت موسیقی خاص چوپانان ساخت ...
بردن نی وموسیقی از
آغل  ، به دربار شاه ، 
البته  کاربزرگی بوده
است. اما چنانکه گفتیم  پیش ازاین ه

ونتیجه ی  اند  بوده  کرده  هم  چنین   
ازپادشاهان  بسیاری  که  بوده   این  آن 
موسیقی   به   ، هنرشده  خوداهل   ، نیز 

اظهارعالقه کرده بوده اند.
تازه ، این حق نایب اسداهلل هم آنجا نقض 
می شود که یک فرنگی  روایت می کند 
ایران   ! درباری  ازسازهای  نی  وگوید:  
بوده است . ولی مدتهای مدید - یعنی 
تااواسط  قرن هیجدهم  میالدی نشانه 
ای  از آن  در دربار به چشم نمی خورد، 
تااینکه  مجدداً دردوره قاجار به وسیله 
سلیمان اصفهانی  ، به دربار  راه یافت ، 
وبزرگترین استاد این  ساز دراین دوره، 
...«)ازمجله  داشت  نام  اسداهلل   نایب 
از  نقل  به   1365 اردیبهشت  روزگارنو 
فرانسوی  محقق  دورینگ  ژان  کتاب 

درکتاب »موسیقی ایرانی«.(
شاه عباس بزرگ صفوی نیز به موسیقی 
ساخت  می  نیز  وآهنگ  داشت  عالقه 
واسکندربیک ترکمان  مینویسد:» بعضی 
از تصنیفات آن حضرت ، درمیانه ی ارباب  

طرب مشهوراست...«...
شبها هروقت آقامحمدخان  قاجار حالت 
خوشی  ازبرایش دست میداد و دماغی 
داشت ، دوتار - که زدن آن بین تراکمه 

معمول است - میزد.
ناصرالدین شاه قاجارهم اُرگ می نواخت .
نی  زند(   )کریمخان  وکیل   خان  کریم 
می زده است . یک وقت مرحوم  آقاعلی 
پوالدی - که از معلمین  قدیمی کرمان  
بود- پیش من آمدوداستان یک نی زن 
کرمانی رابرای من  بازگوکرد. اویک نی 
نی کریم  این   : بمن داد وگفت  را  کهنه 
شاگردان   از  یکی  به  که  است  خان  
به  وازو  داده  خود  دربار  دان   موسیقی 
یک نی زن کرمانی منتقل شده واینک 
نی  این   ، گفت  می  پوالدی   . اینجاست 
را پدرم از وراث آن نیزن کرمانی  به 50 
تومان  خریده است . خطی زیبا که برروی 
نی هست دلیل بر اینست که روی آن نی 
بقیه درصفحه 48

باستانی  ابراهیم  دکترمحمد    : اشاره 
پاریزی استاد تاریخ  دانشکده  ادبیات 
وعلوم  انسانی دانشگاه تهران   درسوم 
متولدشد  درپاریز   1304 ماه  دی 
درتهران   1393 فروردین  ودرپنجم 
که  تابستانها  او   . گفت  حیات  بدرود 
را می  آزادی  آمد مجله  تورنتو می  به 
خواند و پس از انتشار هرشماره نامه ای

  بعنوان  تشویق به نویسندگان مجله 
پرارزش  کتابهای  از  و  فرستاد  می 
خود  بعنوان »صله«  به  نویسنده ای 
که مقاله اش را خوانده  بود پیشکش 
پاریزی   باستانی  یاد  .زنده  میکرد 
که   دارد  باارزش  کتاب    50 به  نزدیک 
 . است   » بند  هفت  »نای  آنها  از  یکی 
مطلبی تحت عنوان  حدیث کهنه ونو 
- بشنوازنی ... راازاین کتاب برای شما 
انتخاب کرده ایم که درزیر می خوانید:

ازآغل چوپانی
تا

بارگاه سبحانی
به  از آغل گوسفندان    ، را  ، نی  » من 

دربار پادشاه بردم ...«)1(
خودش  که  زده   آدمی  را   حرف  این 
به کاینات  اعتنائی نداشته :» بی ریا، 
می  مستفیض   را  وهمه  زد  می  ساز 
بعضی  برخالِف   ، بود   مردی  پیر  کرد. 
متواضع   بسیار  خود  واقران  امثال  
طینت   خوش  و  ودرویش  تکبر   وبی 
، که همه را فریفته ی اخالق  خویش 
جلسه  که  شب   درآخرهای  کرد.  می 
او   ... افتاد  می  ازرونق  دوستانه   های 
خود   وبرای  نشست  می  ای   درگوشه 
ساعتها نی  می زد. وهمه  با نوای آرام 

ومطبوع او  به خواب می رفتند...«
نام  زن   نی  اسداهلل   نایب  مرد   این 
البته خالقی  که این حرف را   . داشت 
که  کند   می  یاد  مجلسی  از  نوشته  
برای  اصفهانگویا  نو  باغ  جشن   در 
د  السلطان   ظل  پسر   معتمدالدوله 
رعروسی با دختر یکی از رجال تهران  

، برپا شده بوده است .
نایب اسداهلل  از این  جرف چند منظور  
آن   جوانب  بعض  به  اگر  که  داشته  

)1(- فرمانفرمای عالم ، ص 11

او   . نیست  مورد  بی  بشود   ای  اشاره 
نی،   نواختن   ، حاال  تا  بگوید   خواسته 
ومخصوص    ، بََدوی  و  ابتدائی  کاری 
آن  من   بوده  وگوسفندداران   چوپانان 
تا حدی  دادم   ورشد  کردم   متعالی  را 
پادشاهان   دربار  نواختن   درخور   که 
کاخ   به  آنرا   شد.وبالنتیجه   بزرگان  و 

سلطنت رساندم .
باید ببینیم  که آیا  اصوال این  رفتن به 
دربار شاهی  ، شأن ومقامی  تازه برای  نی 
و نی نواز  حاصل کرده است؛ ودرثانی   ، 
آیا واقعاً  ، نی ،  تاقبل از  نایب ،  به دربارها  

راه نیافته بود؟
دوم  از  ها   رشتی  بقول   چطوراست 
! البد  خواهید پرسید که  شروع کنیم 
 ، زن  نی  اسداهلل  نایب  با  مطلب  شروع 
چه تناسبی دارد  با بحث میان کهنه و نو 
درهنر، وچیزی که  من باید  امروز درباب 

آن حرف بزنم؟
اگر حوصله داشته باشید  و به دقت گوش 
کنید  به آن مطلب هم  خواهیم رسید 
، بشرط آنکه  قبول داشته باشید  که » 
هنِر گوش کردن  ، باالتر از هنر نواختن 

است .«)2(
... متن سخن را تقدیم می کنم  به پیشگاه  
یکی از ارباب هنر ، که امروز ،  درست 
یکسال  تمام  از مرگ او گذشته است، 
وهم اکنون  که مادراینجا  سخن هنر را  
بمیان کشیده ایم  ، گروهی درامامزاده  
طاهر مهر شهر کرچ  برمزار او فاتحه می 
مرحوم  غالمحسین خان  او  و  خوانند، 
بنان  ، خواننده بزرگ روزگار ماست .)3(
سخنی گرچه نمانده است دگر دردهنی
زنده یادی چو بمیرد به لب آید سخنی 

)2( این حرف را  بعضی ها  به همشهری 
نامدارما، خواجه عبداهلل   موسیقی داِن  
خداوند  اند.  داده  نسبت   ، مروارید  
توفیقی دهد  که درباب  او هم  صحبتی  

به میان بیاوریم .
)3(-  قسمتهائی از این مقاله  بصورت 
زیبای  هنرهای  دردانشکده  سخنرانی  
پراز جمعیت   تهران  درسالن   دانشگاه 
بتاریخ اسفند 1365 ایرادشده . موضوع 
سخن  »نوگرائی درهنر« بود ومن فرصت 
را  غنیمت شمرده ، آن را به روح  تابناک  

بنتان تقدیم کردم .

مرگ هرچند  پریشانگر جمع است ، ولی
ازعزیزان پراکنده کند انجمنی 

هزارسال پیش فرخی گفته بود:
فسانه گشت وکهن شد حدیث اسکندر
سخن نوآر که نورا  حالوتی است دگر

فسانه ی کهن وکارنامه ی بدروغ
به کار ناید رو ، دردروغ رنج مبر

این حرف دوقسمت دارد: قسمت اول  
آن کهن شدن  افسانه اسکندر  است 
که  ای  حادثه  زیرا  نیست   درست  که 
اسکندر  درتاریخ پدید آورد  مثل یک  
اثر هنری بزرگ  همیشه نو است - به 
دهها  هرسال  هم   هنوز  آنکه  دلیل  
کتاب  درباره ی اسکندر  وحوادث ایام  

او نوشته می شود.
اما قسمت دوم  آن مصداق دارد وکامال 
درست است. دلیل  آن نیز  همین که 
وپس  شماهستم   درخدمت  امروز  
را  شعرفرخی   همان  هزارسال   از 
استناد  تابه  خوانم   می  درحضورشما 
را  )نو.کهنه«   کهنه   صحبت  آن  
حرف  واین  کنم  نو«   « شما   درمحضر 

موالنا را تکرار کنم که میفرمود:
نوزکجا میرسد ، کهنه کجا میرود؟

گرنه ورای نظر عالم بی منتهاست

بسیار  حرف  اسداهلل   نایب  حرف   ...
متوجه   شاید  نایب   ولی  است،  مهمی 
به  او  با  آنکه   از  قبل  نی«    « که  نبود 
اصوالً  یابد   راه  پادشاهان   دربار  
پائی  جای  ازمابهتران   دردستگاه  

داشته است .
، خدای  پان   ، قدیم   یونانیهای  درنزد 
ها  بیشه  و  ها  گله  و  متبسم چوپانان  
ووحوش بود. دوشاخ داشت  و آواز نی 
شد.  می  شنیده  ونهرها   رودها  از  او  
نهیب  یا  و  اعتنائی   بی  با  ای   هرگله 
به  شد   می  متوجه  پان   سهمناک  
پریشانی  وجنون دچار  می آمد.)نقل 
از ویل دورانت، یونان باستان ص  200(
 ، را  نوازی   نی  این  که   آن  عجب   و 
یعنی   ، فناشدنی   انسان   ازیک  پان،  
بنام دافنیس( آموخته   ( ازیک چوپان 
بود، چوپانی که  یک پری عاشق  نی 
او  جوانی  زیبائی   چنین  وهم  نوازی  
شد وچون  ازو بی وفائی دید  - یعنی 
چوپان  عاشق  دختر پادشاه شد- وبه  
استاد  تعبیر  به  یا   - خودمان  روایت 
، نی  از آغل  گوسفندان  به  اسداهلل  
خدای  آفرودیت  آمد-  پادشاه  دربار  

یونانی  انتقام آن پری  راازاو گرفت  

حدیث کهنه ونو، بشنوازنی
دکتر باستانی پاریزی

یک  گویا 
موسیقی دان  نی 
نواز بزرگ ایران 

گفته است: 

صوت 
داودی

خدای
شاهانچوپانان

آهنگ نواز
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افقی : 1- به نفت می گویند- چهره ای 
که  گیاهی  مسایه 2-  درتاریخ  مشهور 
ازآن  ماده ای بنام  »آلیزارین«  گرفته 
میرود-  بکار  ودررنگرزی  شود  می 
ازاقلیت های  مذهبی  درایران که تاریخ 
درخشانی دارند3- اولین  وآخرین حرف 
مردم - سیاح ایتالیایی که از17سالگی  
قدیمی  آلت  پرداخت-  بجهانگردی 
وپوست  چوبی  چنبر  دارای  موسیقی 
نازک 4- یکی - رساننده هوا به شش ها 
- ره طویل - پادشاه انگلیس ازسلسله  
خودرا   خاندان  امالک   که  پالنتاژیه 
معروف  زمین«  بی   « وبه  داد  ازدست 
وشعر-بانمک  افسانه   ، سخن  شد5- 
امیل  اثر  وزیبا-مشهورترین  وملیح 
زوال6- باالبرنده فشارترمز-قرض-اثری 
دولت  -حالت  درگذشته   -7 نیما  از 
یاکشور نسبت به مستعمرات آن 8- پاره 
-کاشف تلقیح مایه آبله برای جلوگیری 
ای  -جلگه  یکتایی   -9- آن  ازسرایت 
درجنوب اسپانیا10- نامی آشنادرعکاسی 
-واحدقوه در سیستم  CGSوآن نیروئی 
است که به جسمی به جرم یک گرم وارد 
می شود تا شتابی برابر با یک سانتیمتر  
 -11 سرگردفرانسوی   - بدهد.  درثانیه 
ودهش  ها  -بخشش  ترازو  پارسنگ 
درموسیقی  که  قدیم  یونان  ها-شاعره 
-پرنده  انسان  جسم  استادبود12-  نیز 
دراواخر  که  گوشت  وحالل  کوچک  ای 
توت  انگور  شودوآفت  می  پیدا  بهار  
مادرترکها-قوت الیموت   - است  وملخ 
-فعل  -قاموس  درفرانسه  رودی   -13
امر ازمصدررفتن 14- چوبی دردستگاه 
برنج کوبی  که باپا آن را حرکت می دهند  
وشلتوک را  با آن میکوبند  که برنج از 
پوست  جداشود-جسم معدنی  مرکب 
ازگوگرد وآرسنیک که درطب وصنعت 
ایالت وشهری  بکار میرود15- مقابل - 

درآمریکا

ونام  شاهنامه  از  قهرمانی   -1 : عمودی 
چندتن از شاهان صفوی - نویسنده بابا 
بازداشته شده  و  بهره  بی  لنگ دراز2- 
از  خبر-باغ انگلیسی 3- صدمترمربع 
درخت   - اوست  بهتراز  دانا  -دشمن 
-بدون  برنده  -ورق  روزتازی  بر4-  بی 
که   نداریم - چراغی  راسراغ  آن کسی 
درساحل برسربرج برای راهنمائی کشتی 
نام   - سرنیزه  کنند5-  می  نصب  ها 
شاعرازآنان    -6 در  سپور-باالی  دیگر 
چشم یاری داشت -هیچ نیست که دو 
نشود-ماه شب اول ماه قمری 7- طایفه 
ای ازمردم مناطق  قطب شمال که غالبًا 
درکلبه هائی که ازبرف می سازند زندگی 
استاندال  اثر  وسیاه   سرخ  کنند-  می 
تزویر9-   - عارنیست  است 8-  چنین 
فقط  که  گیاهانی   - درریاضیات  حرفی 
هستند   برگ  و  وساقه  ریشه  دارای 
درمصرعلیا  شهری  ندارند10-  وگل 
ودرکناررود نیل  که سدی بزرگ  درآنجا 
هشتم   درروز  حجاج   - شده  ساخته  
میزنند  وچادر  میروند  آنجا  به  ریحجه 
وتاصبح روز بعد  توقف می کنند ومراسم 
انجام می دهند-شهر  رمی وقربانی را  
گنگ  رود  هندوهادرکنار   مقدس  
11- بچه سگ - زمزمه کننده - امانت 
داران 12-  نوعی یقه - آتش - وسیله 
درو - هیاهوی بسیار  ازبرای آنهم بوده 
است 13- چای انگلیسی -  قهرمان اول  
»بینوایان«  اثرویکتورهوگو- عادت 14- 
  -15 سوزن  سوراخ   - الستیک  مارک 
گاهی دردست خانمها.ست و آنراازالیاف 
مصنوعی که اززغال سنگ ونفت بدست 
اصل  با  برابر  باید  سازند-  می  آید  می 

باشد
پاسخ درشماره آینده 

طرح از زنده یاد جهانگیرپارساخو برای 
پانزدهم   ، مجله دانستنیها شماره 59  
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 کلبه کتاب
مرکز پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

بادرود،من کیخسروبهروزی، کلبه ای دارم دروست وود

 لوس آنجلس بنام کلبه کتاب . دراین کلبه درخدمت دوستداران 

کتاب وفرهنگیان هستم 

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای کمیاب 

شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان تهیه 
ودراختیارتان می گذاریم 

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151

تا  بررسی رویداد 25   : بقیه 
...

بازبان یکی بود،یعنی آنگونه که پیش از 
رعایت  کرد،خودبه  وانمودمی  زمامداری 
آن اصول پای بندی نشان می داد،حتا اگر 
به پذیزیم که جامعۀ ما درآن ایام آمادگی 
برخورداری از دموکراسی رانداشته است، 
برقراری  ی  زمینه  توانست  می  الاقل 
وبه  آغازکردن  خود  رااز  دموکراسی 
درایران  نهادن،  مایه  جان  از  اصطالح 

فراهم سازد.
       کدام باورمند راستین دموکراسی 
را ُسراغ داریم که برای گرفتن اختیارات 
قانون گزاری که خود خالف قانونی بودن 
آن را نیز اذعان داشته است،  متوسل به 
تهدیدنمایندگان مجلس شود ومخالفت 
باملی  مخالفت  خودرا  ی  باخواسته 
قلمدادکند،  نفت  قضّیۀ  حل  ویا  شدن 
مفهومی  چه  مخالف  دهان  بستن 
جزاِعمال خشونت وضّد دموکراتیک می 

تواندداشته باشد؟
     به بُن بست رسیدن حّل ُمعضل نفت 
را که  بدون بهره گیری از ُمشاوران آگاه 
از  ویژه  ،به  آن  هر جنبۀ  از  امورنفت  به 
اش،وتحّقق  سیاسی  و  بازاریابی  جنبۀ 
نیافتن وعدۀ فروش آن  حّد اقل به سی 
وآن  این  گردن  ،به  درسال  تُن  میلیون 
انداختن ویاران وهمراهان چندی پیش 
خواندن،مجلس  بیگانه  عامل  رایکباره 
رابرخالف گفته اش درحضور نمایندگان 
غیر  برگزاری  با  مجلس،  فراکسیونهای 
بهره  کردن.  منحل  رفراندوم  قانونی 
گیری ازقانون اختیارات و وضع قوانینی 
ضّد دموکراتیک ازجمله قانون مطبوعات 
وامنّیت ملی، کجا نشان از دموکرات بودن 

دکتر مصدق دارد؟
     چگونه می توان دم از دموکرات بودن 
اجازه  زد،اما  دموکراسی  از  وهواخواهی 
داد که گروه های طرفدارما نه یکبارودوبار 
،بلکه چندین باربا خشونت وضرب وجرح 
سالح  بدون  مخالِف  صدای  وتخریب، 
سردوگرم را خفه کنند تا کسی برخالف 

حرف ما حرف نزند؟ 
     تردیدی نیست که مدیریّت سیاسی

باربود،  خشونت  مصدق  دکتر   
موجب  به  گفتارورفتارمصدق 
صورتجلسه های مجلس )پنجم وششم 
ی  ودردوره  وشانزدهم(  وچهاردهم 
زمامداری،جملگی گواه بررفتار خشونت 
بار ایشان است.همانگونه که پیش ازاین 
هایش  مخالفت  در  شد،اوحتا  اشاره 
ازجمله  وزیروقت  نخست  آرا  رزم  با 
خطاب  مجلس  علنی  جلسۀ  در  روزی 
به اوگفت :» به وحدانّیت حق خون می 
کنیم،خون می کنیم،می زنیم،وُکشته می 
شویم)باعصبانّیت( اگرشما نظامی هستید 
من از شما نظامی ترم، می ُکشم،همین جا 

شمارا می کشم.«.

سال دردوقاره ، در چهارشهر  اورا دیدم 
. سراسر درشوق ، یکسره  کودک ، یکجا 
زن ،  بتمامی بانوی زیبای من ،  وبیرون 
برحرفه  مبتکرومسلط  خود   حریم  از 
دوستان  هدف  مان   اصلی  ودرشهر   ،
بسیار ودشمنان مؤثر. زیرا هرچه می کرد  
برای زنان  وشأن آنها بود. چون رنج آنها 

وقدرت آنهارا  می شناخت .
اینک   ومن   . ازاوست  ناری  باغ  شهرک 
یازده سال است  ساسه به سایه  او میروم 
. همیشه دررابطه  صمیم سالهای کودکی 

هایمان مانده ام .
پایان

بقیه : پرندک

بقیه :  زندگینامه ی داروین 

معاینات   برای  وقتی  بالید.  به خود می 
پزشکی  به پدرم مراجعه کرد  ، درادامه  

درباره ی کشور هلند دادسخن داد.
کرده  تحصیل  پزشکی  درلیدن  پدرم 
بود . روزی با یکی از دوستانش به پیاده 
روی  دورودرازی  رفت . دوستش اورا به 
خانه ی کشیشی  برد)اورا پدرروحانی  
آقای  A می نامم.  زیرا نام اورا فراموش 
کرده ام .( که بازنی   انگلیسی ازدواج 
بود  گرسنه  خیلی  پدرم  بود.  کرده 
برای  غیرازپنیر   زیادی   چیز  وآنجا 
نبود  که پدرم هرگز نمی خورد.  ناهار 
خانم سالخورده  افسرده خاطر  شگفت 
زده شد وبه پدرم  اطمینان داد  که این 
پنیری  بسیار عالی است که از » بووود«  
شده.  فرستاده  شلبورن   لرد  محل  
می  پنیر   چرا  که  کرد   تعجب  پدرم 
بایستی از  بووود فرستاده شود. دیگر 
به فکر  آن نیفتاد  تااینکه لرد  شلبورن  
. همه چیزرا  درباره هلند صحبت کرد 
 «  : داد  جواب  ودرنتیجه  آورد   بخاطر 
بهتر است به آنچه  نزد آقای A دیدم  
واز  بود   ماهری  مرد  زیرا   . بیندیشم 
آگاهی   بخوبی  هلند   کشور  مسائل  
لُرد  که  شد   متوجه  پدرم   ». داشت 
یکه خورد  وبالفاصله  موضوع گفتگورا 
پدرم   بعد  روز   صبح  کرد.  عوض 
مبنی  کرد   دریافت  لُرد  از  یادداشتی 
بتأخیرانداخته   را  اینکه  مسافرتش  بر 
ومی خواهدحتمًا پدرم را ببیند. وقتی 
برای  دیدار پدرم  آمد گفت :»  دکتر 
وپدرروحانی  من   برای  این   ، داروین  
پی  چگونه  است   مهم  بسیار   Aآقای
بردی  او منشأ اطالعات مهمی درباره ی 
هلند است ؟ « وقتی پدرم  دالئلش را 
از  لُرد شلبورن   توضیح داد  دریافت  
مهارت او  در ربط مطالب ، شگفت زده 
بهمین خاطر  درطول  سالهای   . است 
بعد  پیامهای دوستانه ای  ازاو  ازطریق 

چند  دوست دریافت کرد.
من فکر می کنم  لُرد باید این داستان  

باشد.  کرده  بازگو  فرزندانش   رابرای 
 Sir C. Lyell الیل   سرسی  زیرا 
چرا   پرسید  ازمن  پیش   چندسال 
مارکی لنسداون )پسر یا نوه ی مارکی 
اول (  چرا اینقدر  به من عالقمند است 
؟ باآنکه هرگز من وخانواده ام  را ندیده 
است . زمانی که چهل عضو  )که به آنان 
چهل دزد می گفتند(  به کلوپ آتنوم  
کردند   می  اصرار  من  به  پیوستند  
.بدون  باشم  آنان  از  یکی  هم   من  که 
اینکه  از کسی تقاضا کرده باشم . لُرد  
پذیرفته  ومن  کرد  پیشنهاد  لنسداون 
 ، باشد  درست  من   فرض  اگر   . شدم 
وقایع  وغریب   عجیب  تسلسل   این 
پیش درهلند   قرن   نیم  پدرم  که  بود  
پنیر نخورد  وباعث  شد به عنوان  عضو  

آتنوم )4(انتخاب شوم .
پدرم دراوایل  حرفه ی طبابت  گاهی  
رخدادها   ای  پاره  از  کوتاهی   گزارش 
 . نوشت  می  را  عادی   غیر  ومحاورات 
  . گذاشت  می  جداگانه   ودرپاکتهای 
تیزبینی او باعث  شده بود که  بامهارت 
پیش  را  هربیماری   روند  العاده   فوق 
کامل   جزئیات  کند.وباشرح  بینی 
نظر  درد   تسکین  و  درمان   درباره ی 
دکتر  یک  گفتند   می  من   به  بدهد. 
جوان  درشوزبری  که از پدرم خوشش 
دربست  کار  این  گفت  می   ، آمد  نمی 
داشت  اذعان   اما   ، است  علمی  غیر 
پایان  در  او   بینی  پیش  قدرت   که 

هربیماری  بی نظیر است .
زمانی که پدرم فکر می کرد  من دکتر 
بیماران   ی  درباره  بسیار  شد   خواهم 
روزها  درآن    . کرد  می  صحبت  بامن 
رسم  خون گرفتن کامال رایج بود . اما 
بیشتراز  پدرم  عقیده داشت  ضررش 
می  توصیه  من  به  و  است   منفعتش 
به دکتر  اگر خودم مریض شدم   کرد  
خون  از  کمی  مقدار  مگر  ندهم  اجازه 

من بگیرد.  
مدتها پیش  ازاینکه تب تیفوئید  بطور  
متمایز تشخیص  داده شود ، پدرم  به 
من می گفت دو نوع بیماری مجزا است 
اشتباه  باهم  تیفوس   تب  نام   زیر  که 
عرق  مخالف   اوشدیداً  شوند.  می 
خوری بود  وبراین باور بود  - چه بطور 
مستقیم  وچه موروثی ] بنابه توصیه ی 
پدرش [  تأثیر  مصیبت بار  الکل حتی  
اکثر  علت   ، متعادل   مقدار   با مصرف 
موارد  بیماری است . ولی می پذیرفت  
ومثالهائی را اظهار می کرد  که بعضی 
مقدار   به  زندگی  اشخاص  درسرتاسر  
زیاد توانستند  میخوارگی کنند  بدون 

اینکه  تأثیر بدی برآنان داشته باشد.
ادامه دارد

 Athenaeun Club آتنوم   کلوب   -)4(
اُدبا،   ، دانشمندان   از  ای  عده  توسط   1824 در 
ومهندسان  پایه گذاری شد واز 2002 زنان نیز به 

این کلوب  پذیرفته شدند.)م(

بقیه : لینه

پادشاه سوئد   دستورداد  جنازه 
ی وی  درکلیساس بزرگ  اوپساال  
بخاک سپرده شود  وازاین گذشته  
باشکوهی  آرامگاه     ، او  بفرمان 
برای لینه  ساخته شد.تا گواه  حق 
شناسی ملت  سوئد  درقبال کسی 
باشد  که می توان اورا  بنیان گذار  

گیاه شناسی امروز  شمرد.
دستگاه  کتاب    ،  1735 درسال 
لید  درشهر  که  لینه   طبیعت 
انتشاریافته بود تحسین   درهلند  
دنیارا   سراسر  دانشمندان 

برانگیخت .
به عقیده ی همه دانشمندان   ، این  
بود   کتابی  ترین   برجسته  کتاب 
چهارم  )قرن  ارسطو   اززمان   که 
علوم  ی  درباره  میالد(   از  پیش 
ابتدا  بود.  انتشاریافته  طبیعی  
چنین گمان  برده می شد  که  این 
کتاب مهم  ثمره ی  سالها مطالعه  
ای  کارکشته  دانشمند   تحقیق  و 
است . امابزودی  متوجه شدند  که 
سال   سی  حتی  آن   ی  نویسنده 
هم نداردو این نویسنده  کارل فن  
درسال  که   ( است  سوئدی  لینه  
درسال   و  بود   یافته  تولد    1707

1778  درگذشت .(

بقیه : حدیث کهنه ونو

عنوانی  صاحب  شخص  وبرای  کارشده 
ساخته شده بوده است . آن نی را مرحوم  
پوالدی  به من بخشید واکنون دراختیار 

نگارنده است ...
موسیقی  کرمانی  یک  به  را  حرف  یک 
دان  نسبت می دهندواین موسیقی دان  
اگرهم هیچ آهنگی نداشت ، واگر درکتب 
او درهیچ  بودند که آهنگهای  یادنکرده 
خانه ای نیست که زمزمه نشود ، همین 
اورادرعالم  که  بود  کافی  او  حرف  یک 
ازبزرگترین  یکی  تاحد  دانی  موسیقی  

آهنگسازان اروپائی  ، حتی ، باالببرد.
است  مروارید  عبداهلل  خواجه  مقصودم 
این  به  که عبارتی فرموده است قریب  
از  شنیدن  موسیقی  هنر  مضمون:» 

موسیقی نواختن  ، مهمتراست !«...
 ، آسمانی   بزرگ  فیلسوف   - افالطون 
فزاینده  جدائی   ...  «: گفت  می  همیشه 
زودرس   نشان سقوط    ، هنرازجامعه  ی 
اونگران   » است  یونان  های  مدینه 
هماهنگی  هنر،  ارتکاب   عدم  که  بود  
بخطر  را  یونان   مردم ودموکراسی های 
خواهدانداخت وبالنتیجه  عدالت آسیب 

خواهد دید...«

چنانچه می توانید جدول کلمات متقاطع طرح کنید لطفًا 
آنرا به آدرس ما بفرستید تا بنام خودشما درمجله چاپ 

شود. قباًل از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم .
                                                      ماهنامه آزادی
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شگفت  کمدین  لوئیس،  جری 
انگیزی که در دهه 1950 با دین 
بعدها  مارتین همکاری داشت و 
و   »The Nutty Professor« در 
»The Bellboy« بازی کرد، در الس 
وگاس درگذشت. اوبهنگام مرگ 

91 سال داشت.

 The Las کاتسیلومتس،در  جان 
او  که  داد  Vegas Reviewگزارش 
منزل  در  صبح   9:15 ساعت  در 
از  را  خود  جان   ، اش  شخصی 
خبر  او  هنری  ومدیر  داد  دست 

را تایید کرد.

گذشته،  سال   10 طول  در 
جادویی  هنرمند  این  شهرت 
در  شد  مجبور  اینکه  دلیل  به 
درمقابل   تان  درتله   2007 سال 
آمریکا  تلویزیونهای  دوربین 
به  جنسی  توهین  بخاطر 
همجنسگرا   گروههای  بعضی 
شد  کاسته   ، کند  عذرخواهی 
های  جوک  گفتن  به  او  اما 
خود  سالگی   90 تا  نژادپرستانه 
تأملی  هیچ  بدون  و  داد   ادامه 
دیدگاه  از  که  گفت  می  جا  همه 
راست  جناح  سیاسی  های 

برخورداراست.

مانند  بعدی  فیلم  چند  در  او 
ی  ساخته  کمدی«  »سلطان 
ظاهر  اسکورسیزی  مارتین 
دهه  اواسط  از  لوئیس  اما  شد، 
بود  خاموش  عمال  میالدی   60
بیشتر  خودرا  های  فعالیت  و 
صرف تله تان کودکان فلج کرده 
روز  تعطیل  در  هرسال  که  بود 
جمع  وبه  کرد  می  اجرا  کارگر  
این  درمان  برای  کمک  آوری 
بیشتر    . پرداخت  می  کودکان  
از 2میلیارد و450 میلیون  دالر 
کرد  آوری  جمع  طریق  ازاین 
وسرانجام درسال 2011 ازاین کار 

کناره گرفت .
***

به  ها  فرانسوی  زیادی  باتوجه 
مبذول  او  کمیک  های  توانائی 
لژیون   جایزه  او  داشتند   می 
دونور را در سال 1983 دریافت 
به  متحده  ایاالت  در  که   - کرد 
یک جوک تبدیل شد که  مدت 
شدن  کنارگذاشته  از  پس  ها 
زبانزد  نیز  لوئیس  کمدی  سبک 
مردم بود. فیلم نهایی او، »مکس 
سال  رز«  ”,Max Rose“در 
کن  فیلم  جشنواره  در   2013

درفرانسه بنمایش درآمد.
جنبه  سایر  مانند   ،Telethon
اختالف  با  لوئیس،  زندگی  های 

نظرها روبرو شد..
کمیک  و  دار  خنده  شخصیت   
او،  طنز.  از  غیر  چیزبود  همه  او 
پذیرفته بود، مرد صبوری نیست 

از  بسیاری  با  سالها  طول  در  و   
داروهای  به  اعتیاد  و  ها  بیماری 

تجویزی مبارزه میکرد.
 او بادین مارتین در سال 1956 
پس از گذشت ده سال همکاری 
دونفره  های  برنامه  واجرای 
فعالیتهای  و  پیداکرد  اختالف 
جداگانه   بصورتی  خودرا  هنری 

انجام می داد.
می  اجرا  او  که  تانهائی  تله  ودر 
کرد ادعاهایی شده بود مبنی بر 
پولهای  وعده داده  بین  این که 
آوری  جمع  های   پول  و  شده 
شده تفاوتهایی دیده شده است. 

مارچ 1926    16 در  لوئیس  جری 
Jerome or Joseph Levitch با نام  
درنیوآرک نیوجرسی متولد شد. ازسال

آورد   روی  هنری  فعالیتهای  به   1946
های  دررشته  فعالیت  عمری  از  پس  و 
تهیه کنندگی،   ، ، خوانندگی  بازیگری 
 ، نویسی   فیلمنامه   ، کارگردانی 
 91 اوت 2017  درسن   20 در  سرانجام 
نوادا   درایالت  وگاس  الس  در  سالگی 
 . بود  کرده  دوبارازدواج  او   . درگذشت 
همسراولش  پتی پالمر بود که درسال 
 1980 ودرسال  کرد  ازدواج  بااو   1944
ازاو جداشد. ودرسال 1983 با سن دی 
پیتنیک ازدواج کرد که تا آخرعمربا او 
و  فرزند داشت  اولش 6  ازهمسر  ماند. 
خوانده  فرزند  یک  دومش  ازهمسر 

داشت .
لوئیس  جری  موفق  فیلمهای  اکثر 
نمایش  به  و  شده  دوبله  درایران  
قنبری  یاد حمید  زنده   . است  درآمده 
فیلمهایش  در  لوئیس  جری  بجای 
آنها  جذابیت  بر   که  کرد  می  صحبت 

می افزود. 
یادهردو بخیر.

جری لوئیس  سلطان کمدی  با مرگ همراه شد
لوئیس از اواسط دهه 60 میالدی عمال خاموش بود و فعالیت های خودرا بیشتر صرف تله تان کودکان فلج کرده بود

ایرانی  فیلمساز  درخشنده  پوران  
بنام  جدیدیش  فیلم  فیلمنامه  که 
نمی  فریاد  پسرها     ! هیس   «
است  نگرفته  ساخت  پروانه  زنند« 
رد  فیلمنامه  زمانیکه  گوید:  می 
تماسی  او  با  شورا  از  کسی  شد 
از  فیلمنامه  رد  وعلت  نگرفت 
من به  ساخت  پروانه  شورای  سوی 

آن  دوم  فصل  که  شهرزاد  سریال 
نمایش  درشبکه  اول  فصل  همانند 
خانگی  بنمایش گذاشته شده است 
است.  کرده  بپا  زیادی  جنجالهای 
چندی بین سینا سرلک خواننده ترانه 
و محسن چاوشی   دراین سریال  ای 
یکی دیگر از خوانندگان این سریال 
اختالفی درگرفت  واینک شوهر دوم 
شهرزاد که نقش یک روزنامه نگاررا 
بازی می کند و شوهر سابقش  که 
اکنون مقام » بزرگ آقا« را تصاحب 
کرده است بگو مگوئی طبق سناریو 
انجام می شود که بااعتراض اصحاب 
ماجرا   . است  شده  مواجه  رسانه   
شوهر  قباد  که   قراراست  ازاین 
فرهاد روزنامه   دفتر  شهرزاد  اول 

رئیس سازمان سینمایی  نشد.  اعالم 
اعالم می کند که برای رد و یا قبول 
فیلمنامه ها باید تعامل میان نویسنده 
ساخت  پروانه  شورای  اعضای  و 
با  این تعامل  اما چرا  صورت بگیرد 
من نشد؟ و حاال کسی هم علت رد 
فیلمنامه را به من توضیح نمی دهد! 

که شوهر دوم شهرزاد است  را می 
خرد و آنجارا به جایگاه گوسفندان 
تبدیل می کند وبا اهانت به روزنامه 
گوسفندهای   «: گوید  می  نگاران 
زبان بسته نفعشان از شما - روزنامه 
دراز!  زبان  و  نفهم  زبان  نگاران- 

برای مردم بیشتر است«
روزنامه نگاران می گویند  اگر این 
بدست  موفقیتی  سروته  بی  سریال  
آورده بخاطر همین روزنامه نگاران 
نویسنده  فتحی  حسن  که  است 
وکارگردان این سریال  آنهارا نفهم 

وبی شعور خطاب کرده است .
این  سناریوی  بر  زیادی  انتقادهای 
فصل  وبرخالف  است  وارد  سریال 
اول آن بسیار سست و بی ربط است.

فیلمنامه پوران درخشنده  تصویب نشد

مایکل داگالس به تلویزیون باز می گردد

درسریال  را  داگالس  مایکل 
»خیابنهای سانفرانسیسکو«  در کنار  
کارل مالدن  بیاد می آورید؟ سریال 
مدتها  و  بود  موفق  بسیار  مزبور 
تماشاچیان  آمریکا   درتلویزیونهای 
مشتاق را به خود مشغول داشته بود. 
روی  سینما  به  مایکل   آن  از  پس 
پرده  به  فعالیت خودرا  و همه  آورد 

بزرگ نقره ای اختصاص داد. 

بعنوان  که  اسپیلبرگ  استیون 
متعارف  غیر  فیلمهای  کارگردان 
نیز  وگاهی  دارد  شهرت  سینما 
کارسینمارا  کننده   تهیه  درنقش  
سردبیر  داستان  از   ، کند  می  دنبال 
پست   واشنگتن  روزنامه  ناشر  و 
که  سازد  می  پست«   « بنام  فیلمی 
هنرپیشه  و  استریپ   مریل  درآن 
موردعالقه  اسپیلبرگ » تام هنکس« 
تا  قراراست  فیلم   این  دارند.  بازی 
و  محدود  بصورت  امسال   آخر 
ازژانویه 2018 بصورت  عمومی  به 

نمایش درآید. 

اکنون گفته می شود مایکل داگالس 
قراراست  نتفلیکس   همت  با 
برای  تلویزیونی  ای  مجموعه  در 
سریال  و  فیلمساز  شرکت   این 
دلیل  و  کند  بازی  سازتلویزیونی 
توجهی  قابل  دستمزد  او  موافقت 
پیشنهاد  او  به  نتفلیکس  که  است 
سریال  این  .نام  است  کرده 

تلویزیونی روش  کامینسکی است

به  چشم  اسپیلبرگ   اکنون  ازهم 
فیلم   این  برای  آینده  سال  اسکار 

دوخته است .
اسناد جنگ  به  مربوط  فیلم  داستان 
وناشر  سردبیر  که  است   ویتنام 
واشنگتن پست درسال 1971 آن را 
با آن کاخ سفید  دراختیار داشت و 

را به چالش کشید..
برای  نیز  دیگر  دوفیلم  اسپیلبرگ 
از  یکی  که  کند  می  آماده  نمایش 
و   »Ready Player One« آنها 
مورتارا«  ادگاردو  »ربودن  دیگری 

نام دارد.

اسپیلبرگ  جنگ ویتنام را می سازد

توهین سریال شهرزاد به روزنامه نگاران
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